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Govt-farmer talks
hit roadblock
Unions threaten to intensify agitation

STAFF REPORTER

New Delhi
The government's negoti-
ations with protesting
farm unions hit a road-
block on Friday as the
farmer leaders stuck to
their demands for a com-
plete repeal of  three farm
laws they find pro-corpo-
rate and a legal guaran-
tee for MSP, even as the
Centre asked them to re-
consider its proposal for
putting the Acts on hold
for 12-18 months.

Unlike the last 10
rounds of  talks, the 11th
round could not even
reach a decision on the
next date for the meeting
as the government also
hardened its position say-
ing it is ready to meet
again once the unions
agree to discuss the sus-
pension proposal. This fol-
lowed a big climbdown
made by the Centre during
the last round when they
offered to suspend the
laws and form a joint com-
mittee to find solutions.

Farmer leaders said

they will intensify their
agitation now and alleged
that the government's ap-
proach was not right dur-
ing the meeting.

While the meeting
lasted for almost five
hours, the two sides sat
face to face
for less than
30 minutes.
In the very
be ginning,
the farmer
leaders in-
formed the
government
that they
have decided to reject the
proposal made by the gov-
ernment in the last round
of talks on Wednesday.

The three central minis-
ters, including Agricul-
ture Minister Narendra
Singh Tomar, urged the
union representatives to
reconsider their stand,
after which the two sides
went for a lunch break.

The break, during
which the farmer leaders
had their langar (commu-
nity kitchen) food, lasted

for more than three hours.
The break also saw the 41
farmer leaders holding
consultations among
themselves, at times in
smaller groups, while the
three central ministers
waited in a separate room

at Vigyan
Bhawan.

After the
m e e t i n g ,
Bharat iya
Kisan Union
(Ug rahan)
l e a d e r
J o g i n d e r
Singh Ugra-

han said the discussions
have broken down as the
unions rejected the gov-
ernment's proposal.

The ministers told the
unions that they have
been given all possible op-
tions and they must dis-
cuss internally the
proposal of  suspending
the laws.

Tomar told the farmer
leaders that the govern-
ment would be ready for
another meeting if  farm-
ers want to discuss the

proposal, sources said.
The minister also

thanked unions for their
cooperation and said while
there were no problems
with the laws, the govern-
ment offered to suspend
them as respect for the
protesting farmers.

Coming out of  the meet-
ing venue, farmer leader
Shiv Kumar Kakka said
there was no headway in
the discussions and the
government asked unions
to deliberate on its pro-
posal again.

In the last round of
meetings held on Wednes-
day, the government had
offered to put on hold the
three laws and set up a
joint committee to find so-
lutions. However, after in-
ternal consultations on
Thursday, the farmer
unions decided to reject
the offer and stick to their
two major demands -- the
repeal of  the three laws
and a legal guarantee of
the minimum support
price (MSP).

Three govt agencies launch
probe in Serum Institute fire

STAFF REPORTER

Pune
Top officials from fire
wings of three Maharash-
tra government agencies
on Friday launched a
probe to ascertain the
cause of the blaze that
killed five workers at
Serum Institute of India's
premises here.

Heads of fire depart-
ments of the Pune Mu-
nicipal Corporation
(PMC), Pune Metropoli-
tan Region Develop-
ment Authority
(PMRDA) and Maha-
rashtra Industrial De-
velopment Corporation
(MIDC) are part of the
joint probe team.

Five contractual
labourers had died in
the fire which broke out
in a five-storeyed under-
construction building in
the Serum Institute of
India's Manjari prem-
ises on Thursday.

The fire damaged the
top two floors of the
building located in 'SEZ
3' area of the premises
of the vaccine major.

Devendra Potphode,
Chief Fire Officer,
PMRDA, said officials
from the planning and
development authority,
PMC, and MIDC have
come together to ascer-
tain the cause of the fire
in the building.

Meanwhile, police
have registered an acci-
dental death and burn-
ing incident case with
the Hadapsar police sta-
tion, said Deputy Com-
missioner of Police
(Zone 5) Namrata Patil.

"As we are seeing
today, theentire floor
(4th and 5th) has been
damaged. We are trying
to ascertain the cause of
thefire as well as how
the fire spread," said
Potphode.

Several types of
equipmentwere dam-
aged in the blaze, he
said.

"We have started the
probe. Our scope of in-
vestigation is to check
how the fire broke out,"
said Prashant Ranpise,
PMC's fire department
head.

A team of forensic ex-
perts reached the spot
and conducting their
probe, said another offi-
cial.

The Manjari facility
is where Covishield, the
SII vaccine against
Covid-19, which is being
used in the nationwide
inoculation drive
against the infection, is
made.The building
where fire broke out is
one km from the Cov-
ishield vaccine manu-
facturing unit.

India records 
14,545 new cases

STAFF REPORTER

New Delhi
India's Covid-19 case-
load rose to
1,06,25,428 with 14,545
people testing positive
for coronavirus infec-
tion in a day, while the
recoveries have
surged to 1,02,83,708,
according to the
Union Health Min-
istry data updated on
Friday.

The death toll in-
creased to 1,53,032
with 163 fresh fatali-
ties, the data updated
at 8 am showed.   The
number of  people who
have recuperated
from the disease
surged to 1,02,83,708

pushing the national
Covid-19 recovery
rate of  96.78 per cent,
while the COVID-19
case fatality rate
stands at 1.44 per cent.

The Covid-19 active
caseload remained
below 2 lakh for the
third consecutive
day.There are 1,88,688
active coronavirus in-
fections in the coun-
try which comprise
1.78 per cent of  the
total caseload, the
data stated.  India's
Covid-19 tally had
crossed the 20-lakh
mark on August 7, 30
lakh on August 23, 40
lakh on September 5
and 50 lakh on Sep-

tember 16.It went past
60 lakh on September
28, 70 lakh on  October
11, crossed 80 lakh on
October 29, 90 lakh on
November 20 and  sur-
passed the one-crore
mark on December 19.

According to the
ICMR, 19,01,48,024
samples have been
tested up to January
21 with 8,00,242  sam-
ples being tested on
Thursday. The 163
new fatalities include
52 from Maharashtra,
21 from Kerala, 15
from Punjab , 9 each
from Tamil Nadu,
Chhattisgarh and
West Bengal and 8
from Delhi.

Covid-19 

B'desh PM
thanks Modi
for Covid-19
vaccine gift

Dhaka
Bangladesh Prime
Minister Sheikh
Hasina has thanked
her Indian counter-
part Narendra
Modi for sending
over two million
doses of  Covid-19
vaccine as a gift to
Bangladesh.

India on Thurs-
day officially
handed over 2 mil-
lion doses of  do-
m e s t i c a l l y
produced Cov-
ishield vaccine to
Bangladesh. The
vaccines were pro-
vided at a crucial
time when the num-
ber of  coronavirus
cases in
Bangladesh is ris-
ing.

"I thank Prime
Minister Narendra
Modi for sending
the vaccine (batch)
as a gift," Hasina
said at an online in-
ternational confer-
ence held on the
occasion of  the
100th founding an-
niversary of  the
University of  Dhaka
on Thursday.

STAFF REPORTER

Lucknow
Trashing politics
over coronavirus
vaccines and trying
to allay fears, Prime
Minister Narendra
Modi on Friday said
the call on launching
them was taken by
scientists.

In a televised inter-
action with health
workers in his Lok
Sabha constituency

Varanasi, Modi re-
ferred indirectly to
criticism over the
emergency-use clear-
ance given to Bharat
Biotech's Covaxin.

The prime minister

said all sorts of
things are said in
politics but he went
by the scientists' de-
cision. Politicians
talk about “this and
that” (“Idhar ki bhi
baat hoti hai, udhar
ki bhi').
“I gave only one

reply that I will do
what the scientists
say, this is not the job
of  us politicians to de-
cide,” he added.

PM trashes politics over vaccine

India in touch with China to effect crew change:

MEA on stranded sailors
STAFF REPORTER

New Delhi
India on Friday said it is in touch
with China to effect at the earliest
a crew change for 16 Indian
sailors stranded on a cargo ship in
Chinese waters for nearly four
months.

Thirty-nine Indian crew mem-
bers were stranded on two cargo
ships in Chinese waters.

Ministry of  External Affairs
Spokesperson Anurag Srivastava
said MV Jag Anand effected a crew
change for sailors in Japan and the
Indian sailors have proceeded back
to India.

"As regards MV Anastasia,
which has 16 Indian crew mem-
bers and is at anchorage at the
Caofeidian port in China, our em-
bassy in Beijing has been in touch
with the Chinese side, both at the
central government and at the
provincial levels, to effect a crew
change at the earliest," he said at
an online media briefing.

"Our embassy is continuously
following up with both the ship-
ping company as well as with the
relevant Chinese authorities to en-
sure the well-being of  the crew as
well as to facilitate this matter fur-
ther," Srivastava said.

Earlier this month, India sought
"urgent, practical and time-bound"
assistance to the 39 Indian sailors
stranded on the two ships, consid-
ering the "grave" humanitarian sit-
uation developing on board the
vessels.

Citing coronavirus-related re-
strictions, Chinese authorities did
not allow the ships to either dock
or go for a crew change for months.

Indian bulk cargo vessel MV Jag
Anand, with 23 Indian sailors, was
on anchorage near the Jingtang
port in China's Hebei province
since June 13 last year, while MV
Anastasia, with 16 Indians as its
crew, has been on anchorage at the
Caofeidian port since September
20.

Israeli warplanes strike
targets in central Syria

Beirut
Israeli warplanes fired several mis-
siles in central Syria early on Friday,
Syrian state media reported, without
giving word on casualties. State-news
agency SANA quoted an unnamed
military official as saying the attack
took place shortly before dawn when
Israeli warplanes flew over neigh-
bouring Lebanon.

Israel has launched hundreds of
strikes against Iran-linked military
targets in Syria over the years but
rarely acknowledges or discusses
such operations. The Syrian military
official said the attacked was aimed
at several targets in and near the
central province of  Hama.

It added that Syrian air defence
units shot down most of  the missiles.
It was Israel's first strike on Syria
since President Joe Biden took office.
Tension has been high in the Middle
East over the past weeks as many
had feared retaliation for the US
killing of  Iran's Revolutionary Guard
commander Qassem Soleimani last
year in Baghdad.

Kerala Assembly passes resolution against CAG report
STAFF REPORTER

Thiruvananthapuram
The Kerala Assembly on Friday
passed a resolution against the
Comptroller and Auditor General
(CAG) report despite strong op-
position from the Congress-led
UDF over removing parts of  the

report tabled in the House con-
taining adverse references on the
KIIFB.

The UDF and the lone BJP MLA
opposed the resolution saying it
was against constitutional val-
ues.

Moving the resolution, Chief  Min-

ister Pinarayi Vijayan said certain
changes in the final report was made
by the CAG without hearing the de-
partments concerned and it may af-
fect the "checks and balances"
between the executive and the legis-
lature.

The resolution was passed with a

voice vote andSpeaker P Sreera-
makrishnan said the CAG report will
be sent for the consideration of  the
Public Accounts Committee (PAC)
after removing concerned pages con-
taining the remarks on Kerala Infra-
structure Investment Fund Board
(KIIFB).

However, the final ruling in
this regard is pending as Con-
gress legislator V D Satheeshan,
who is also the chairman of  the
PAC, opposed the move saying
the House cannot change the re-
port which was signed by the
Governor.

R-Day parade:
Navy tableau to
showcase INS
Vikrant model

STAFF REPORTER

New Delhi
The Indian Navy's
tableau at the Republic
Day parade this year
will showcase models
of  INS Vikrant and
naval operations that
were conducted during
the 1971 India-Pakistan
war, said its spokesper-
son Commander Vivek
Madhwal on Friday.

"This year's tableau
being paraded is in
pursuance of  tri-ser-
vices theme 'Swarnim
Vijay Varsh' and show-
cases Indian Navy's
stellar role during the
1971 Indo-Pak war," he
said at a press confer-
ence here.

The forward part of
the tableau depicts the
attack on Karachi har-
bour by the missile
boats undertaken as
part of  Operation Tri-
dent and Python, Mad-
hwal mentioned.The
tableau commanders
would be Lieutenant
Commander C S
Ruben and Lieutenant
Commander Surbhi
Sharma, he men-
tioned.
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stand

Farmers union leaders during the meeting.



Sonu Sood moves SC against HC order 
on illegal construction notice

Haasan discharged following surgery, 
to resume poll campaign after rest

Chennai
Makkal Needhi Maiam chief
Kamal Haasan was discharged
from a hospital here on Friday after
a surgery and he would resume his
campaign for the Assembly elec-
tions following a few weeks rest,
the party said.

Haasan, who completed the first
leg of  his campaign days ago, was
admitted to Sri Ramachandra Med-
ical Centre here for a follow-up sur-
gery in connection with a mild

infection of  his right leg bone.
The MNM chief  under-
went a surgery on Janu-

ary 19, "for the removal
of  the infective focus
(primary site of  infec-
tion) in the Tibial
bone (a leg bone),"

the hospital in a bulletin.
He has recovered well

and was discharged today
with medical advice for
complete rehabilitation,
it said.

A party release said
after a few weeks of  rest,
Haasan would resume his
poll campaign and senior
MNM office-bearers visited
him at his residence.

While Assembly elections
are likely either in April or early
May, the MNM chief  started his
propaganda in December and cov-
ered several regions of  Tamil Nadu
in the first leg of  his campaign.

Due to an accident a few years
ago, he had undergone a surgery on
his leg and he was required to go in

for
a fol-

low-up sur-
gery, Haasan had said before he
was admitted to the hospital.

New Delhi
Popular 'bhajan' singer Narendra Chanchal, best known for
his songs 'Chalo bulawa aaya hai' and 'Tune mujhe bulaya
sherawaliye', died at a private hospital here on Friday fol-
lowing health complications, sources said. He was 76.

Chanchal breathed his last at 12:15 pm at Apollo Hospital
here, the sources said.

He was admitted to the south Delhi hospi-
tal on November 27 and died after suffer-
ing from brain complications, they
said.

Born to a Punjabi family in
Namak Mandi, Amritsar in
1940, Chanchal grew up in a
religious atmosphere that in-
spired him to start singing
'bhajans' and 'aartis' (devo-
tional songs) from a very
young age.

In Hindi cinema, he found
fame when he sang a song
"Beshak Mandir Masjid" for
the 1973 film "Bobby", the
debut movie of  Rishi Kapoor
and Dimple Kapadia.

For the song, Chanchal won the
Filmfare Best Male Playback Award
in 1974.

One of  his most popular tracks was
"Chalo Bulawa Aaya Hain Mata Ne Bulaya Hain"
from Rajesh Khanna's 1983 drama "Avtaar".

Chanchal released his autobiography "Midnight Singer"
in 2009, chronicling his life, from his early struggles and
hardships to his achievements.

Condoling the singer's death, Prime Minister Narendra
Modi on Friday said Chanchal had carved a unique place
for himself  in the field of  devotional music with his voice.

In a tweet, the PM expressed his condolences to the
singer's family and fans.

Singer Daler Mehndi, actor Manoj Bajpayee, actor Ranvir
Shorey, music composer Vishal Dadlani were among the
people who mourned Chanchal's death.
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Covid -19 exposes fault lines in education
JACOB PEENIKAPARAMBIL

Education is
one of  the
most affected
sectors in
India due to
Covid -19. Edu-
cational insti-
t u t i o n s ,
e s p e c i a l l y
schools, are
the last to be
opened. Even

now in most of  the States, only
class X and XII are opened and
that too because of  the board
exams. It is not sure whether the
schools will be reopened and will
start functioning normally in the
current academic year. It is com-
pletely a new normal as the stu-
dents are concerned.

One of  the reasons for the late
opening of  the educational institu-
tions is availability of  online
classes as an alternative to class-
room teaching. A lot has been
written and spoken on the merits
and demerits of  online classes. Ir-
respective of  the advantages and
disadvantages, the schools were

compelled to adopt online classes,
as no other viable alternative was
available. As far as the private
schools are concerned, teachers
are to be paid and the infrastruc-
ture is to be maintained. At the
same time, parents are not willing
to pay fees, if  there is no teaching.
Hence as an alternative the
schools started providing online
classes.

The pandemic Covid-19 has ex-
posed the serious weaknesses of
Indian education system. A study
report of  UNICEF published in
August 2020 states that only 24%
of  the households in India have
access to the internet, besides a
large rural-urban and gender di-
vide. The report clearly says that
the children from economically
disadvantaged families cannot ac-
cess remote learning. “Students,
especially girls, from most mar-
ginalized communities do not
have easy access to smart phones,
and even if  they do, internet con-
nectivity is poor and quality edu-
cation content is often not
available in vernacular lan-
guages”. 

According to the report, 1.5 mil-

lion schools with 286 million chil-
dren were closed in India due to
the pandemic. Only one fourth of
the total school children could
make use of  learning through the
platforms of  internet, radio or tel-
evision. 

A survey report published by
Oxfam India says that 80% of  the
students of  government schools
did not get any kind of  education.
Only 20% of  the government
school teachers received any
training on online education. 80%
of  the parents who were surveyed
said that the children did not get
textbooks. In spite of  the Supreme
Court order to ensure the supply
of  midday meals to the children
during the lockdown, only 65 per-
cent of  the children received mid-
day meals. The survey was
conducted in Uttar Pradesh,
Bihar, Chhattisgarh, Orissa and
Jharkhand.

The basic problem with the In-
dian education is inequality and a
dual system of  education. On one
hand there are some good quality
private schools catering to the
rich and the middle class and on
the other hand large numbers of

government schools and poor
quality private schools serve the
poor. The government schools in
most of  the states suffer from a lot
of  maladies like lack of  trained
teachers, absence of  basic infra-
structure, teacher absenteeism
and poor monitoring and supervi-
sion. Often the teachers of  govern-
ment schools are burdened with
tasks other than teaching like con-
ducting surveys, election duty etc.
Covid 19 has exposed the glaring
inequality in education. This in-
equality in education perpetuates
and enlarges the social, economic
and political inequalities in the In-
dian society.

Dr. Amartya Sen and Dr. Jean
Dreze in their book, ‘An Uncertain
Glory: India and its contradic-
tions’ have pointed out that a large
section of  Indian society is the vic-
tim of  multiple inequalities. “It
can be seen that the same people,
often enough, are poor in income
and wealth, suffer from illiteracy
and bad schooling, work hard for
little remuneration, have little in-
fluence on the administration of
the country, lack social and eco-
nomic opportunities that would

allow them move forward and are
treated with brutal callousness by
the class conscious police”.  The
millions of  migrant labourers,
who walked hundreds of  kilome-
tres to reach their villages during
the Covid 19 induced lockdown,
belong to this category of  people.
Quality education is the most ef-
fective means to liberate people
from the clutches of  multiple in-
equalities. Unfortunately the pres-
ent education system denies this
opportunity to them.

In 1964, the Kothari Commis-
sion had recommended allocating
6% of  GDP (Gross Domestic Prod-
uct) for education. Unfortunately
no governments have given atten-
tion to this ground-breaking sug-
gestion. Allotment for education
in the Union budget decreased

from 4.1% in 2014-15 to 3.3% in
2020-2021. In order to improve the
quality of education in the govern-
ment schools, the government has to
invest more resources for strength-
ening basic infrastructure of
schools, appointing trained and com-
petent teachers and creating robust
digital infrastructure by allotting 6%
of GDP in education. The dream of
making India a powerful nation can-
not be realized by keeping a large
segment of Indian population under
multiple inequalities. Our leaders
have to ponder whether investing
Rs. 20,000 crores in Central Vista
project or increasing allocation
for education should be the prior-
ity from the point of  view of  na-
tion building.

jacobpt48@gmail.com

Ekta Kapoor, Guneet Monga and Tahira Kashyap launch 
cinema collective Indian Women Rising

Mumbai
Film producers Ekta Kapoor,
Guneet Monga and author-direc-
tor Tahira Kashyap have joined
hands to launch Indian Women
Rising (IWR), a cinema collective
to support and empower Indian fe-
male talent in the film industry.

Spearheaded by Kapoor, Monga
and Kashyap, the initiative is
aimed at discovering, nurturing
and bringing spotlight on Indian
women in cinema across the
world.

IWR has been launched with the
sole purpose of  disrupting the sta-
tus quo and amplifying the voice
of  Indian female filmmakers.

Kapoor said when Guneet and
Tahira told her about the idea of
launching this collective, she in-
stantly agreed to it.

"It is always exciting to collabo-
rate with likeminded individuals.
I have always believed that women
create wonders when given the
right opportunity and the support.

"Through IWR, our vision is to

do that and empower independent
women filmmakers and creators
and give them a platform to show-
case their talent. We are hopeful
that our collective will encourage
more female directors to come for-
ward with their work and lead the
way in our industry," Kapoor said
in a statement.

Monga noted that less than five
per cent of  the directors in India
are females and she believes it is
about time to bring a change in the
industry.

"I strongly believe that India is a
gold mine of  talent and with this
collective we wish to shine the
spotlight on many amazing
women that can benefit from our
humble support. The intent is to
use our collective resources to am-
plify independent women cre-
ators," the producer added.
Kashyap said representation of
women and their stories has been
traditionally limited in cinema
and Indian Women Rising aims to
bridge this disparity.

Bhajan singer 
Narendra Chanchal 
passes away

BBBP led to 16 points improvement in
sex ratio at birth: Smriti Irani

New Delhi
The Beti Bachao Beti Padhao
movement has made a lasting im-
pression on people resulting in 16
points improvement in sex ratio at
birth, Women and Child Develop-
ment Minister Smriti Irani said
on Friday.

She said that while the increase

in sex ratio at birth and enrolment
ratio of  girls in school at the sec-
ondary level is encouraging, the
government continues to strive
towards making further im-
provement through BBBP along
with health and education min-
istries and the citizens of  the
country.

"In 2015, PM @narendramodi
Ji launched 'Beti Bachao, Beti
Padhao' (BBBP) program aimed
at bringing behavioural change
in society towards the birth and
rights of  a girl child. During the
last 6 years, BBBP has made a
lasting impression on people re-
sulting in 16 points improvement

in SRB," Irani tweeted.
The BBBP scheme is one of

Prime Minister Narendra Modi's
pet projects and was launched by
him in January, 2015 in Panipat,
Haryana. It focuses on districts
with the worst child sex ratio
(CSR) as per the 2011 Census The
goal of  the programme is to ad-

dress the issue of  decline in child
sex ratio in critical districts
through an awareness campaign
as well as multi-sectoral inter-
ventions, which include registra-
tion of  pregnancies in first
trimester, increased institutional
deliveries, and prohibition of  sex-
determination.

New Delhi
Actor Sonu Sood moved the

Supreme Court Friday challeng-
ing the Bombay High Court order
which dismissed his appeal against a
BMC notice over alleged illegal con-
struction at his residential building in
Mumbai's Juhu area.

Advocate Vineet Dhanda, who has
filed the plea in the top court, told PTI
that Sood has challenged the high
court order.

As per the BMC, the Bollywood
actor had carried out structural
changes in the six-storey residential
building ''Shakti Sagar'', and converted
it into a hotel without taking requisite

permissions.
The BMC earlier this month also

filed a complaint at the Juhu police sta-
tion, seeking an FIR to be lodged
against Sood for allegedly converting
the residential building into a hotel
without permission.

The complaint letter was sent to
the police after the BMC inspected
the building and found that Sood
had allegedly not complied with
the requisitions and was continu-
ing unauthorised construction
even after the notice was served to
him in October last year.

The police is yet to register FIR in
the case.

Indian wins
over $ 54,000
in weekly
draw in UAE

Dubai
A UAE-based Indian engi-
neer has won 200,000
dirhams (USD 54,451) at a
weekly draw in Dubai, ac-
cording to a media report.

Shivin Wilson, who is
from Kerala, got five of  the
six winning numbers right
during the draw held on
January 16.

"I was very excited to be
playing for the first time. I
actually missed watching
the live draw, so I checked
the results the following
morning and it was only
then that I realised I had
won. Finding this out was
a brilliant feeling and I am
very happy,” Wilson was
quoted as saying by the
Gulf  News on Thursday.

He said his friends, who
are regular Mahzooz play-
ers, encouraged him to join
in the digital draw that
promises a whopping first-

tier prize of  50 million
dirhams (USD 13.6 mil-
lion).

Wilson, who works as
an engineer in the con-
struction wing of  a
petrochemical plant,
said he will spend a part
of  his winning amount

to pursue career-related
qualifications that will

help provide him with
greater opportunities in
the future.

"Besides using the
money for educational
purposes, I plan on using it
to support my parents,” he
said.

"Just try it (Mahzooz). If
you play, you can also have
some luck. I played for the
first time and had the for-
tune of  winning. So any-
thing is possible,” he
added.

Last month, Navaneeth
Sajeevan, a 30-year-old un-
employed Indian man from
Kerala, won USD 1 million in
a raffle draw contest in the
UAE.
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SECURITY SERVICE 
EX-MD’S BAIL REJECTED

SPL CORRESPONDENT

Mumbai
Security services firm Tops Grup former
managing director M Sasidharan has
been denied bail by a special court in con-
nection with a money laundering case in
which the Enforcement Directorate (ED)
had recently summoned Shiv Sena MLA
Pratap Sarnaik for questioning. 

Last week, the special court designated
under the Prevention of Money Launder-
ing Act  had denied bail in the same case
to Sarnaik’s close associate Amit Chan-
dole too, who was the first to be arrested
in the case. 

Appearing for Sasidharan, his advo-
cate argued that the contract with Mum-
bai Metropolitan Region Development
Authority had existed since 2014 and
Sasidharan had at the director position
only since 2018-19. He pointed out that
from statements of  some witnesses, ap-
parently there were malpractices since
the inception of  the contract, but Sasid-
haran appeared to have been made a
scapegoat by the ED for not naming peo-
ple it wants to implead. 

A workers taking a break at the Aqua Line 3 of  the Mumbai Metro, also known as Co-
laba-Bandra-Seepz Line, part of  the metro system under construction in Mumbai. When
completed, the 33.5-km-long line will be the first underground metro line in Mumbai op-
posite CST station. Photo : Dinesh Sunanda

STAFF REPORTER

Mumbai

In a surprise move, the
Mumbai-based woman, who
had levelled sensational al-
legations of  rape against
Social Justice Minister
Dhananjay Munde, has
withdrawn her complaint.

Officials said here on Friday
that the woman informed po-
lice that she was not keen in
pursuing the case against the
Minister, though she did not
cite reasons for her abrupt
move. The police directed her
to submit a formal notarised
affidavit to the effect to enable
the police complete the rele-
vant formalities in the matter,
the officials said.

After her allegations
opened up a political Pan-
dora's Box last week, the self-
styled victim had slammed
what she termed efforts to
malign her image and asked
why "these people did not
come forward before".

While several Opposition
BJP leaders clamoured for

Munde's removal from the
Cabinet and a thorough
probe into her allegations,
the Nationalist Congress
Party stood behind the be-
leaguered Minister, opting
to wait for the outcome of
the police investigation.

In a somersault, senior
BJP women's wing leader

Chitra Wagh on Friday de-
manded that the police book
the woman under IPC Sec-
tion 192 for making false al-
legations against the
Minister, to set an example.

BJP Mumbai vice-presi-
dent Krishna Hegde, who
had lodged a complaint
against the same woman last

week for attempts to 'honey-
trap' him a few years ago,
said the latest developments
would be a huge relief  to
Munde. "This is the first
#MeToo case in state politics
and all must fight against
such false allegations as ul-
timately truth will prevail,"
Hegde said.

STAFF REPORTER

Mumbai

INS Mumbai, a frontline
guided-missile destroyer of
the Indian Navy, celebrated
its 20th anniversary on Fri-
day, the Indian Navy said.

Various events such as
blood donation camp, tree
plantation drive and a run
between two prominent lo-
cations, Girgaon Chowpati
and JK Kapur Chowk,
where the ship's model is in-
stalled, were conducted to
commemorate the occa-
sion.

The vessel's association
with the city is unique as it
is the only Indian Navy ship
stationed at the country's fi-
nancial capital.

The ship has an ex-
tremely illustrious lineage
and rich legacy of  domi-
nance at sea since its first
avatar of  HCS Bombay in

the 18th century.
"The ship's motto is

'Aham Prayptam Tvidame-
tesam Balama', which
translates to 'I am Invinci-
ble', resonating with the
spirit of  the city. The ship's
crest also draws inspiration
from the city depicting the
main gateway entrance to
the Bombay Castle Bar-
racks commissioned in 1951
in the honour of  great
Maratha Admiral Kanhoji
Angre," Indian Navy said in
a statement.

INS Mumbai, built in-
digenously at the
Mazagon dock, is the
latest of  three P-15
class destroyers and
was commissioned by the
then Governor of  Maha-
rashtra P.C. Alexander.

Since commissioning, the
ship has rendered yeoman
service to the nation and
has always excelled in all

her endeavours. She
was adjudged the 'Best
Ship' thrice and the 
'Most Spirited Ship' twice,
which is a rare feat for any
warship.

Fitted with a state-of-the-
art weapons suite, which in-
cludes surface-to-surface
missiles, surface-to-air mis-

siles, anti-submarine
rockets and torpe-

does, the ship
can unleash

lethal firepower
upon the enemy. The ship

also operates all kinds of
helicopters in the naval in-

ventory, which are
its extended eyes

and ears.

The ship has been at the
forefront of  major naval op-
erations like Operation
Parakram (2002), Operation
Sukoon (2006: Evacuation
of  Indian, Nepalese and
Sri Lankan citizens from
Lebanon) and Operation

Rahat (2015: Evacuation of
Indian and foreign nation-
als from Yemen).

Interestingly, various
parts of  the ship have been
christened after iconic lo-
cales in the city of  Mumbai.
To name a few, the entrance
to the ship is called the
'Gateway', dining halls are
called 'Khau Gallia', and the
flag staff light is called
'Prongs Lighthouse'.
Tucked away like 'Virar' in
one corner is the quarter-
deck, while the helo deck is
known as 'Sahar Airport'
and the panoramic view
from the ship's bridge is re-
ferred to as 'Malabar Hill'.

SPL CORRESPONDENT

Mumbai

The Covid-19 pandemic has affected the munic-
ipal corporation to such an extent that it is con-
sidering borrowing money to generate
revenue. With its income shrinking and the
election year approaching, the Brihanmumbai
Municipal Corporation (BMC) is mulling issu-
ing municipal bonds
to raise money from
the open market. 

There is a possibil-
ity that BMC sees a
deficit in the upcom-
ing budget. In a first, it
is looking to fill the
huge gap of  Rs 6,500
crore between its rev-
enue and spending
through the bonds. It
claims that it is the
only solution that can
prevent it from dis-
turbing the Rs 80,000
crore worth of  fixed
deposits. 

Municipal bonds
are issued with a
guarantee on the in-
terest and repayment
of  the principal. They are generally raised to
fund infrastructure or day-to-day projects. In-
terestingly, while one of  the costliest projects,
the Coastal Road, has its funds ready, the BMC
is finding it difficult to manage its day-to-day
operations.  

Concession of  50 per cent given to developers

on premiums to be paid to the BMC, low rate of
interest on FDs and a low collection of  property
tax, have hit the corporation hard. 

With the election year approaching, the BMC
administration claims that there would be de-
mands by corporators to complete or to take up
new capital works, which include project works
on roads and solid waste management. Offi-
cials said completing capital works projects via

money raised in the
market would be eas-
ier. 

BMC additional
municipal commis-
sioner P Velrasu,
who is in charge of
the finance depart-
ment, said, “We are
facing trouble with
regards to the collec-
tion of  income as
there are conces-
sions on develop-
ment charges. This
slashed our income.
In addition, property
tax bills are yet to be
recovered and the in-
terest on FDs has
gone down. 

“We managed the
Covid expenditure by using our contingency
funds and deferred some projects. Yet, the gap
is huge and if  this situation continues for an-
other year, by the end of  financial year 2021-
2022, we may have to consider issuing
Municipal Bonds.” 

Cash-strapped BMC mulls bond route INS Mumbai celebrates 20th anniversary

NEETU KAPOOR 
REMEMBERS RISHI ON
WEDDING ANNIVERSARY

STAFF REPORTER

Mumbai
Veteran actor Neetu Kapoor shared a social
media post in the memory of  her late hus-
band Rishi Kapoor on their 41st wedding an-
niversary on Friday. Neetu shared a video on
Instagram which comprises a collage of
scenes from different films featuring the two
of  them in their younger days as well as re-
cent years.

Captioning the video, Neetu wrote: "Justtt"
along with a heartbroken emoji. "Would
have been our 41 years today," she added.
Bollywood stars Neetu Singh and Rishi
Kapoor had tied the knot on January 22,
1980. The couple are parents to Bollywood
actor Ranbir Kapoor and jewellery designer
Riddhima Kapoor Sahni.

Rishi Kapoor breathed his last on April 30
last year after a two-year battle with
leukemia. Neetu often takes to social media
to express her pain of  missing him. She will
next be seen in Raj Mehta's comedy `Jug
Jugg Jeeyo’. She stars alongside Anil
Kapoor, Varun
Dhawan, Kiara
Advani and
Prajakta Koli.

Woman withdraws #MeToo
complaint against Munde

7 hospitalised
after toxic gas leak
at Mahad

STAFF REPORTER

Mumbai
Seven workers were hospi-
talised after a gas leak at a
chemical company at
Mahad MIDC in Raigad dis-
trict on Thursday evening,
police said.

"At least seven workers in
the company got affected as
hydrogen sulfide, a highly
toxic gas, leaked," an official
said. On being alerted about
the incident, the fire brigade
rushed to the spot and
brought the gas leak under
control. 

The workers were rushed
to a local private hospital
and were out of danger.

Lifer for auto-driver 
in rape case

STAFF REPORTER

Mumbai
A 34-year-old auto-driver
was sentenced to life impris-
onment by a special court
on Thursday for kidnapping
a five-year-old in 2015 at
night when she was return-
ing home from a shop, bru-
tally raping her in the back
seat of the vehicle, pushing
her out of  it in an isolated
area and fleeing. 

The five-year-old child
had suffered serious in-
juries to her private parts
due to the assault and had
to undergo urgent surgery.
She was admitted to the
hospital for over three
months. 

Special public prosecutor
Geeta Sharma said the
CCTV footage with the help
of  which he was appre-
hended also treated as evi-
dence. The incident had
taken place in March 2015
in Aarey Milk Colony.
When in Class II she had
told the court that the man
had approached her in his
auto and told her that he
could drop her home and
that he was acquainted
with her father. 

When she refused to go
with him, he pulled her into
the auto. He slapped her
when she had started cry-
ing and then taking her to a
“jungle” area, raped her.
He then pushed her out of
the auto, told her that her
father would pick her up
and fled. 

A biker had then taken
her to the police station and
she was later reunited with
her parents who had ap-
proached a police station by
then with a missing com-
plaint. 

The court directed the
convicted Shivkumar Rana
to pay compensation of  Rs
40,000 to the child, apart
from recommending com-
pensation under the vic-
tim's compensation scheme.

Mumbai

In the wake of  the woman
withdrawing her com-
plaint, NCP chief  Sharad
Pawar said, “It seems our
party's decision to wait for
the truth to come out after
rape allegations were lev-
elled against Munde was
right.”

“I got to read the news
about the woman with-
drawing the complaint. I
don’t know the details. But

after discussion with
Munde and officials, we felt
prima facie that the truth
needs to be verified first.
We felt we should not jump
to a conclusion until the
truth is found out,” Pawar
said told mediapersons.

He alleged efforts were
on from Delhi to Mumbai to
bring down the Maha Vikas
Aghadi (MVA) Govern-
ment. However, the Shiv
Sena-led Government, in
which the NCP is a main

constituent, would com-
plete its five-
year term,
Pawar said.

Our decision was right: Pawar

SHANKAR MAHADEVAN
TURNS TRAFFIC COP
FOR A DAY

STAFF REPORTER

Mumbai
Singer and music composer Shankar Ma-
hadevan donned the role of  a traffic cop on
Friday at Shivaji Chowk traffic signal at Sec-
tor 17 in Vashi to create awareness among
motorists on safe driving and traffic rules.

Navi Mumbai police started a new aware-
ness campaign where citizen become traffic
police for a day. The official twitter of  Navi
Mumbai police shared the information about
the campaign on Thursday. Police commis-
sioner Bipin Kumar Singh and DCP traffic
Purshottam Karad were also present

Later, Mahadevan also sang his
favourite song
"Suno Gaur
Se Duniya
Walo". He re-
sides in
Vashi with
his family.
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സംസ്്ാനത്്്ഹിന്്്ക്്ൾസംഘടിലക്്ണ്്
സമയമായി:അഡവ്:സിനിൽമ്ണ്്പ്്ള്്ി
ആലപുുുഴ :സംസുുാനതുുി

ടനുുുജനാതിപതയുവിേസനനപു
നേുിയൊനടുുുീയതുുിൽഏർടപുു
ൊൻ ഏടതകുുിലംു സഭയുടെ
വിശുദുുപടുുകോ,മഹൽേമുുറുുി
യുടെഹലാൽമുനേുകോകവണ
ടമനുുുളുുപുതിയതിടുുുെങുുൾ
ോണാൻഇെയായതുഭീേെമാ
ടണനുു് പതുുളം എസ്എൻ
ഡിപിയുണിയൻനപുസിഡനു്ുു
അഡവു.സിനിൽ മുണുുപുുളുുി
അഭിനപുായടപുുടുുു.
പാലകമൽശാഖയിൽനപുവർ

തുുേകോഗം ഉദഘുാെനം ടെ
യതുുസംസാെികുുുേയായിരു

നുുുഅകദുുഹം.
ഈനാടുുിടലഭുെിപകുുജന

തഅസംഘെിതരംു പെമുുെയു
കവടുുുകുതുുിേളുമാണ.ുഭുെിപ
കുുജനതയായഹിനുുുകുുൾമ
കതതെതവുംപറഞുു്വിഘെിചുു്
അശകുുൊയകപുുൾ നയുുനപ
കുുങുുൾമതതുുിടനുുുകപരുപറ
ഞു്ുസംഘെിചു്ുശകുുൊയി.
ഹിനുുുകുുൾസംഘെികകുുണുു

സമയമായി. ടവലുുുവിളിേടള
കനെിൊനംുവിേസനമാതുത
ആോനംു േഴിയണടമനുുും
മുണുുപുുളുുി പറഞുുു.കോഗ
തുുിൽശാഖാകോഗംനപുസിഡ

നു്ുുബിജുഅധയുകുുതവഹിചുുു.
യുണിയൻേൗൺസിലർ|എ
സ്ആേർശമുഖയുനപുഭാഷണം
നെതുുിശാഖാടസനേുടുുറിമുെ
ളിപാലകമൽറികപുുർടു്ുഅവത
െിപുുിചുുു
ടഫനബുുവെി 23കുരുകകുു

നതുസമർപുുണംഎസഎ്ൻഡി
പികോഗംജനറൽടസനേുടുുറി
ടവളുുാപുുളുുിനകെശടനടോ
ണുു്നിർവുുഹികുുുവാനംുകോ
ഗംകേവസവുംടസനേുടുുറിആെ
യകുുുണുുിസകതുുഷിടനപടകുു
ടുപുുികുുുവാനംു കോഗംതീരു
മാനിചുുു.

എസഎ്ൻെിരിഷോഗംരനുുളംയുണിയനിചലരാലഷമൽശാഖഷോഗതുുിചലപരുവർതുുകഷോ
ഗംയുണിയൻപരുസിെു്ുുഅെവുഷകുുറു്ുസിനിൽമുണുുപുുളുുിഉദഘുാടനംചെയുുുനുുുയുണിയൻകൗ
ണസിലർഎസ്'ആേർശശാഖപരുസിെൻറുബിജുചസപകുടുുറിമുരളിഎനുുിവർസമീരം

ധർുുണനടതുുും
കെർുുതുുല:സർുുകുുാർുു നി

കോഗിചുുശമുുളേമുുീഷൻുുശു
പാർുുശേൾുുനെപുുാകുുരുടതനുു
ആവശയുമുയർുുതുുി വൺുു ഇ
തുുുയവൺുുടപൻുുഷൻുുമുവുടമ
നു്ുു.കെർുുതുുലതാലുകു്ുഓഫീ
സിനുമുനുുിൽുു25നുധർുുണന
െതുുുേയംുതഹസിൽുുോർുുകുുു
നികവേനം നൽുുകുേയംു ടെ
യുുുടമനു്ുവൺുുഇതുുുയവൺുുടപ
ൻുുഷൻുുമുവുടമനുു്ു  കെർുുതുുല
നികോജേമണുുലംനപുസിഡ
നു്ുുനപുതാപൻുുനാടുുുടവളിചുും,നപു
േീപു ഐശവുെയു,എ.ടജ.കോ
ർുുജു്ു,ജി.സകതുുഷ,്സി.എസ.്
സകുതുഷബ്ാബു എനുുിവർുു
വാർതുുസകമുുളനതുുിൽഅ
റിയിചുുു.
േർുുഷേ സമെതുുിനു ഐ

േയുോർുുഢയുമർുുപുുിചുുുകുെിയാണു
ധർുുണനെതുുുനുുടതനുു്ഭാെ
വാഹിേൾപറഞുുു.
അകനുുേിവസം10.30നുവെ

കകുുഅങുുാെിേവലയിൽുു നി
നുുും പേയാനതുയാടയതുുിയാ
ണുതാലുകകുുഫീസിനുമുനുുി
ൽുുധർുുണനെതുുുനുുത.ുസമെം
മുവുടമനുു്ു  ജിലുുാ നപുസിഡനുു്ു
ഷാഹുൽുു ഹമീദു ഉദഘുാെനം
ടെയുുും.നപുതാപൻുുനാടുുുടവളി
ചുുംഅധയുകുുതവഹികുുും.

ോയംകുളം:താലുകുു്ആശു
പനതുിവളപുുിടലഅനധികുത
പാർുുകുുിംഗുഫീസ്പിൻുുവലികുു
ണടമനുുാവശയുടപുുടുു്  യുതുു്
കോൺുുനഗുസ് ൌൺുുമണുുലം
േമുുിറുുിയുടെ കനതുതവുതുുിൽ
സുനപുണുുിടന ഉപകോധിചുുു.
ആശുപനതുിയിൽുു കോഗിേളാ
യി എതുുുനുുവെിൽ നിനുുും
ോരുണയു ടമഡികുുൽുുകോപുുി
ൽുുമരുനുുുവാങുുാൻുുവരുനുുവ
െിൽനിനുു്വടെയംുപാർകുുി
ങഫുീസ്ഈൊകുുുനുുസാഹെ
െയുമാണുനിലവിലുളുുത.ു കോ
കഡുൗൺുുസമയതുു്നിർുുതുു
ലാകുുിയഫീസ്പിനുുീടുഎചുു്.
എം.സി കോ നഗെസഭ േൗ
ൺുുസിൽുു തീരുമാനകോ ഇലുുാ
ടതയാണുപുനൊെംഭിചുുത.ു
ആശുപനതുികുു്ആവശയുമാ

യഫണുുുേൾുുസർുുകുുാെിൽുുനി
നുുും ലഭികുുാതുുതുടോണുുാ
ടണനുുുംഎചു്ു.എം.സിയികോ
നഗെസഭ അധിോെിേളുമാ

കോെർുുചുുടെയതുുഈവിഷ
യതുുിനുഅെിയതുുിെപെിഹാ
െം ോണാടമനുു സുനപുണുുി
ടനുുുഉറപുുിൻകമൽഉപകോധം
പിൻുുവലികുുുേയായിരുനുുു..
യുതുു്കോൺുുനഗുസ്ൌൺുു

മണുുലം നപുസിഡനുു്ു ഹസിം
അമുുീകെതുുിടനുുുഅദുുുയകുുത
യിൽുുയുതു്ുകോൺുുനഗുസ്സം
സുുാനടസനേുടുുറിഎം.നൗഫ
ൽുു പെിപാെി ഉദഘുാെനം ടെ
യതു.ു സംസുുാന ടസനേുടുുറി
അെിതാബാബ,ുജിലുുാജനറ
ൽുുടസനേുടുുറിഅസിംനാസർുു,
ടഷമിം െീൊമതുു്, വിഷ്ണു
കെൊവളുുി,വഫസൽുുവവ
കുുതുു്,ൊകജഷ്പുതുുൻുുവീട,ു
സുവഹൽുുവാലയിൽുു,ൊജിേ
ൊമെനദുുുൻ  കെൊവളുുി,സു
ധീർുുമണുുുകുുുനു്ു,എചു്ു.മുഹമുു
ദ,ുറാഫികെൊവളുുി,ആോശു
മുടുുാണികുുൽുു,ോർുുതുുിക,ുആ
സിഫ,ുമുനീർുു,ആെിഫുഎനുുി
വർുുകനതുതവുംനൽുുേി.

കായംകുളം താലുകുു്ആശുരപതുിവളപുുിചലഅനധികുതരാ
ർുുകുുിംഗു െീസ് രിൻുുവലികുുണചമനുുാവശയുചപുുടുു്  യുതുു് ഷോ
ണുുപഗുസ്ടൗണുുമണുുലംകമുുിറുുിയുചടഷനതുതവുതുുിൽസുപരുണുുി
ചനഉരഷോധികുുുനുുു

ആശ്പഗത്ിസ്ഗപ്ണ്്ിനന
ഉപലോധിച്്്

അംരൻവാടിനകട്്ിടനിർമ്്ാണത്്ിന്
രണ്്്ലോടിയന്ടഭരണാനമ്തി
ോയംകുളം : മണുുലതുുിടല
എടുു്അംഗൻവാെിേൾകുു്ആ
ധുനിേെീതിയിലുളുു ടേടുുിെ
നിർമുുാണതുുിനായി െണുു്
കോെിരുപയുടെ ഭെണാനുമ
തിലഭിചുുതായിഅഡവു.യുനപു
തിഭഎംഎൽഎപറഞുുു.
കോെനീയമായ അവസുു

യിൽ നപുവർതുുികുുുനുു എടുു്
അംഗൻവാെിേൾകുുാണു2019-
2020ടലസംസുുാനബഡജുറുുിൽ
തുേ വേയിരുതുുിയത.ുകു
ഷണ്പുെംനഗുാമപഞുുായതുുി
ടലഅംഗൻവാെിനമുുർ39(26
ലകുും),അംഗൻവാെി നമുുർ
21(22.73ലകുും)ോയംകുളം
നഗെസഭഅംഗൻവാെിനമുുർ
83(25.75 ലകുും) പതുുിയുർ
നഗുാമപഞുുായതുുിടലഅംഗൻ

വാെിനമുുർ108(23.50ലകുും)
അംഗൻവാെി നമുുർ 128
(23.73ലകുും)േണുുലുുുർനഗുാമ
പഞുുായതുുിടലഅംഗൻവാെി
നമുുർ 101 (24.75 ലകുും)ഭെ
ണികുുാവു നഗുാമപഞുുായതുുി
ടല അംഗൻവാെി നമുുർ
3(27ലകുും)അംഗൻവാെി ന
മുുർ154(27ലകുും)രുപവീത
മാണുഅനുവേിചുുത.ുടൊതുമ
ൊമതു്ുവകുപു്ുടേടുുിെവിഭാഗ
തുുിനാണുനിർമുുാണചുുുമതല.
എനതുയംുകവഗംടെൻഡർനെ
പെിേൾപുർതുുീേെിചുു് നിർ
മുുാണനപുവർതുുനങുുൾസമ
യബനുുിതമായിപുർതുുീേെി
കുുുനുുതിനുബനുുടപുുടുുവകു
പുുിനുനിർകദുുശംനൽേിയതാ
യംുഎംഎൽഎപറഞുുു.

ചനൽ-നാളിഷകരകർേകചെെഷറേൻസംസുുാനഷനതുതവു
തുുിചുുുആഭിമുഖയുതുുിൽനടനുുആലപുുുഴകളഷപുരുുറു്ുരടികുുൽന
ടതുുിയധർണുുഷബബിരാറകുുാടൻഉദഘുാടനംചെയുുുനുുു

കാർേികലമഖേയിനേഗപ്ശന്ങ്്ൾ
പരിഹരിക്്ാൻസർക്്ാർഅടിയന്്രമായി
ഇടനപടണം:ലബബിപാറക്്ാടൻ
ആലപുുുഴ: ടനലുുിൻറ നില

വിലുളുുസംഭെണവിലേികോ
നഗുാമിനു27.48രുപയിൽനിനു്ു
28രുപയായിവർദുുിപുുിചുുബ
ഡജുറുു് നപുഖയുാപനംകുഷികുുാ
ടെഅവകഹളികുുുനുുതിനുതു
ലയുമാടണനുുുംവർഷങുുൾകുു്
മുമുു്കുഷിമനതുുുിവാകുുാൽപ
റഞുുതു ധനമനതുുുി ഇകപുുൾ
ബഡജുറുു്നപുഖയുാപനതുുിലുടെ
പറഞുുുടവകനുുയുളുുു എ
നുുും അതിൽ പുതുമ ഇടലുു
നുുും കേെള സംസുുാന ടന
ൽ-നാളികേെേർഷേടഫഡ
കറഷൻ സംസുുാന നപുസിഡ
നുു്ു കബബി പാറകുുാെൻ പറ
ഞുുു.സവുാമിനാഥൻേമുുീഷൻ
റികപുുർടുു് നപുവർതുുീേമാകുുാ
ൻ തയുുാറാോതുു സർകുുാർ
കുഷികുുാടെേബളിപുുികുുാൻ
െണുുാംോർഷിേപാകകുുജുനപു
ഖയുാപിചുുു.നപുഖയുാപനംനെതുുി
യതലുുാടത ഒനുുും നെപുുിലാ
കുുിയിലുു.
ടനൽോർഷിേകമഖലയി

ടലനപുശനുങുുൾപെിഹെികുുാ
ൻഅെിയതുുെമായി ഇെടപടുു്

പെിഹാെം േടണുുതുുണടമ
നുുുംകേെളതുുിടലടനൽകു
ഷികമഖലസംെകുുികുുണടമ
നുുുംടനലുുിടനുുുസംഭെണവില
േികോനഗുാമിനു 30രുപയായി
വർദുുിപുുികുുണം എനുുാവശയു
ടപുുടുുുംകേെളസംസുുാനടന
ൽ-നാളികേെേർഷേടഫഡ
കറഷൻസംസുുാന കനതുതവു
തുുിടനുുു ആഭിമുഖയുതുുിൽ
നെനുുആലപുുുഴേളകനുകുുറു്ുപെി
കുുൽനെതുുിയധർണുുഉദഘുാെ
നംടെയതുുസംസാെികുുുേയാ
യിരുനുുുകബബിപാറകുുാെൻ.
കേെള സംസുുാന ടനൽ-

നാളികേെേർഷേടഫഡകറ
ഷൻ ജിലുുാ നപുസിഡനറുു സി
ബിേലുുുപാനതുഅദുുുയകുുതവ
ഹിചുുെെങുുിൽ
കേെള സംസുുാന ടനൽ-

നാളികേെേർഷേടഫഡകറ
ഷൻസംസുുാനവർകുുിംഗുനപു
സിഡണു്ുആനുുുണിേെിപുുാകശ
െി മുഖയുനപുഭാഷണം നെതുുി.
ഇ.ഷാബുു്േീൻ,പി.എ.കുഞുുു
കോൻ,ഹകുുിംമുഹമുുദുൊജു
എനുുിവർസംസാെിചുുു.

ഇര്ട്്ിന്്്മറവിൽമാേിനയ്ംനിലഷ്്പിക്്്ന്്്
തുറവുർ:മാസങുുളായികുനു്ു
കുെികുുിെനുുമാലിനയുംനീകുുി
യതിനുപിനുുാടലലുുാസുുുുികെുാ
കുുുേളിൽമാലിനയുംനിറചുു്ഇ
രുടുുിടനുുുമറവിൽതളുുുനുുതാ
യി ആകകുുപം.കേശീയ പാത
യിൽവയലാർേവലയകുുു്സ
മീപം നപുവർതുുികുുുനുു ടപ
കനുോൾ പമുുിനു  മുനുുിലാണു
സംഭവം.കേശീയപാതയകുുുും
പഴയസംസുുാനപാതയകുുുും
ഇെയിലായിേിെകുുുനുുസവുോ
െയുവയുകുുിയുടെഭുമിയിലാണു
വർഷങുുളായി മാലിനയും നി
കകുുപിചുുിരുനുുത.ു
നിെവധിസർകുുാർസുുാപ

നങുുളംു സക്ുളുേളംു കകുു
നതുങുുളംുസുുിതിടെയുുുനുുഇ
വിടെടൊതുജനംഈമാലി
നയുകുമുുാെതുുിനുഅെിേിലു
ടെയാണുസഞുുെികുുുനുുത.ുമു
കുു് ടൊതുുിനെനുുാൽമാനതു
കമഇവിെംേെകുുാൻേഴിയ.ു
വയലാർ,പടുുണകുുാടുപഞുുായ
തുുുേൾഅതിർതുുി പകുുിടു
നുുഇവിടെഇരുപഞുുായതുുു
േളംുതിെിഞു്ുകോകുുാറിടലുു
നുു്പെിസെവാസിേൾപറയു
നുുു. അകത സമയം മാലിനയു
തുുിടനുുുരുകുുഗനുുംസഹി

കുുാൻേഴിയാടതവനുുകപുുൾ
സുുലഉെമതടനുുമണുു്മാതുുി

യനതുുും ഉപകോ
ഗിചു്ുമാലിനയുംവലിയകുഴിടയ

ടുതുു്ുമുടുേയായിരുനുുു.വു
തുുിഹീനമായികുുിെനുുസുുലം

വുതുുിയാകുുിയഉെടനൊകുുു
േളിൽമാലിനയുംടോണു്ുവനു്ു
ഇടുുതിൽനപുകേശവാസിേൾേ
ടുതുുഅമർഷതുുിലാണ.ു
കേശീയ പാതകോെങുുളി

ലംു വേതിെിവിലുുാടത മാലി
നയുനികകുുപംതുെരുനുുു.അറ
വുമാലിനയുങുുളംുകോഴികുുെ
േളിലംു കോടുുലുേളിലംു നി
നുുുളുുഅവശിടുുങുുളംുശുെി
മുറിമാലിനയുങുുളുമാണുപാത
കോെങുുളിൽ നികകുുപികുുു
നുുത.ു എനുുാൽ ഇടോനുുും
ബനുുടപുുടുുഅധികുതർേണുു
തായിഭാവികുുാറിടലുുനുു്ജനം
പറയുനുുു.അകതസമയം നപു
കേശടതുുയുവജനകുടുുായമു
േളംു യുവജന ൊനടുുുീയ നപു
സുുാനങുുളംു ഇതിടനതിടെ
െംഗതുു്വെണടമനുുും;മാലി
നയും നീകുുി വുതുുിയാകുുിയ
സുുലങുുളിൽ വീണുുും മാലി
നയുംനികകുുപികുുുനുുവടെേ
ടണുുതുുുനുുതിനു തകദുുശ സവു
യംഭെണസുുാപനങുുൾസി.
സി.െി.വിേയുാമറേൾസുുാപി
കുുണടമനുുുംഇതുുെകുുാർകു്ു
േനതുു പിഴയംു േടുതുു ശി
കുുയംു ഉറപുു് വരുതുുണടമ
നുുുംആവശയുംശകുുമാണ.ു

മണു്ുമാനുുിയപനുുുoഉരഷോഗിചു്ുുമാലിനയുംനീകുുി
യഷപുുൾ

വുതുുിയാകുുിയസുുലതു്ുവീണുുുംമാലിനയുംപുുാ
സുുുുികുൊകുുിൽനിറചു്ുതളുുിയിരികുുുനുുു

ബൈപുുാസ:്ആദയുകതുു
രറകുുലുുുംസുുാേികുുണം
ആലപുുുഴവബപുുാസിടനുുുആ
േയുടതുു ഉദഘുാെനം നെനുു
1990ൽുുഅനുുടതുുജനതാേൾുു
കേനദുുുസർുുകുുാെിൽുുഉപെിതല
ഗതാഗതവകുപുു് മനതുുുിആയി
രുനുുടേ.പി.ഉണുുികുഷണ്ൻുു
സുുാപിചുു തറകുുലുു് വബപുുാ
സ്ശിലാഫലേങുുൾുുടുകുപുും
സുുാപികുുാൻുു നെപെിേൾുു ഉ
ണുുാേണടമനു്ുജനതാേൾുു(എ
സ)്ആലപുുുഴജിലുുാടസനേുടുുറി
പി.ടജ.കുെയുൻുുആവശയുടപുുടുുു.
ഈ തറകുുലുുും വബപുുാസി
ടനുുുആേയുോല കെഖേളംു ഒ
നുുുംതടനുുഇനുുടതുുടൊതു
മൊമതുു് വകുപുു് കേശീയപാ
താവിഭാഗംആഫീസിൽുുഇടലുു
നുുും 2015 മുതലുളുു കെഖേ
ടള ആഫീസിൽുു ലഭയുമായിടുുു
ളുുുടവനുുുംവിവൊവോശനി
യമംവഴിലഭിചുുമറുപെിയിൽുു
നിനുുുംവയുകുുമാകുനുുു.
ഇതുവബപുുാസ്സംബനുുി

ചുുെെിനതുസതയുങുുൾുുതമസ്കുു
െിചുു്ൊനടുുുീയമുതടലടുപുു്നെ
തുുാനുളുു െിലരുടെ നീകുു
തുുിനുകേനദുുുടൊതുമൊമതു്ു
വകുപുു്ഒതുുാശടെയതുുടോ
ടുകുുുേയാടണനുുും ആകോ
പിചുുു.
പോർപവഡുപലുുകു്ു
വിടുുുനിൽകുുും
ആലപുുുഴ : കേനദുുു-സംസുുാന
സർകുുാരുേൾടകുുതിടെശനി
യാഴെുജിലുുയിൽയ.ുഡി.എഫു
നെതുുുനുുസമെതുുിൽനിനുു്
കോർകവഡുകുലുകുു്വിടുുുനി
ൽകുുും.
മുനുുണി മെയുാേേൾ പാലി

കുുാടതഘെേേകുുിടയഅവ
ഗണികുുുനുുതിൽനപുതികഷധി
ചുുാണുതീരുമാനം.
ജിലുുയിടല നികോജേ മ

ണുുലങുുളിൽ നെകുുുനുു സാ
യാഹുുധർണുുയിൽ കോർകവ
ഡു കുലുകുു് നപുവർതുുേർ പ
ടകുുടുകുുുേയിടലുുനുു് ജിലുുാ
ടസനേുടുുറിേളതുുിൽവിജയൻ
അറിയിചുുു.

ജില്്യിൽവാകസ്ിൻ
സവ്ീകരിച്്ത്703പേർ
ആലപുുുഴ: ജിലുുയിൽ 9കേനദുുു
ങുുളിലായിഇതുവടെ703കപ
ർകുു് വാകുസിൻ നൽേി .ടമ
ഡികുുൽകോകളജു-100,ജനറ
ൽആശുപനതുിആലപുുുഴ-76,
സി.എചുു്.സിതുറവുർ-80,താ
ലുകു്ുആശുപനതുികെർതുുല-
69,ഹെിപുുാടു-65,ആർഎചുു്റുുി
സിടെടുുിോടു-72,ജിലുുാആശു
പനതുിമാകവലികുുെ-77ോയം
കുളം-89,ടെങുുനുുുർ-75എ
നുുിങുുടനയാണു ഇതു വടെ
വാകസുിൻനൽേിയത.ു
വണുുാനംടമഡികുുൽുുകോ

കളജുആശുപനതുി,ആലപുുുഴജ
നറൽുുആശുപനതുി,ജിലുുാആ
ശുപനതുിേൾുു, മാകവലികുുെ,
ടെങുുനുുുർുു,താലുകുു്ആശു
പനതുിേൾുു, ോയംകുളം, ഹെി
പുുാട,ുകെർുുതുുല,തുറവുർുു,ആ
ർുു.എചു്ു.റുുി.സി.ടെടുുിോടുഎനുുി
ഒൻുുപതുവാകുസികനഷൻുുകേ
നദുുുങുുളിലായികോവിഡുനപുതി
കോധ കുതുുിവയപുു തുെരു
നുുു.ഇനു്ുഈകേനദുുുങുുളിടല

ലുുാംവാകുസികനഷൻുുഉണുുായി
െികുുും.ഇവയകുുു്പുറടമടമ

ഡികുുൽുുകോകളജിൽുുഒരുവാ
കുസികനഷൻുുകേനദുുുംകുെിഉ

ണുുായിെികുുും.പുളിങുുുനുു്താ
ലുകു്ുആശുപനതുി,ഗവ.യ.ുപി.

സ്കുുുൾുു ഓെമുുളുുി പാണവ
ളുുി, സി.എചുു്.സി.ചുനകുുെ,
സി.എചുു്.സി.മുഹമുു,യ.ുഎ
ചുു്.റുുി . സി. അമുുലപുുുഴ എ
നുുിവിെങുുളിലംു23 മുതൽുു
വാകുസികനഷൻുു നെതുുുനുു
താണ.ു
മുൻുുപുകോവിഡുബാധിചുുവ

ർുു,ഹുേയം,നാഡി,ശവുാസകോ
ശവുകുുസംബനുുിചുു കോഗ
ങുുൾുു,േയുാൻുുസർുു,നപുതികോധ
ശകുുി കുറയുനുു അവസുു,
എചുു്.ഐ.വി.ബാധ എനുുിവ
കോവിഡുവാകുസിൻുുസവുീേെി
കുുുനുുതിനുതെസുുമലുു.
ഗുരുതെമായഅലർുുജിനപുശു

നമുളുുവർുു, ഗർുുഭിണിേൾുു, ഗ
ർുുഭിണിയാടണനുു് സംശയമു
ളുുവർുു,മുലയുടുുുനുുഅമുുമാർുു,
കോവിഡുകോഗിേൾുു,കോവി
ഡുകോഗലകുുണങുുളുളുുവർുു
എനുുിവർുു വാകുസിൻുു എടു
കകുുണുുതിടലുുനുുുംജിലുുടമഡി
കുുൽുുഓഫീസർുു (ആകോഗയും)
അറിയിചുുു.

വണുുാനംകെഡികുുൽുുപോ
പേജുആശുേതരുി,ആലപുുുഴ
ജനറൽുുആശുേതരുി,ജിലുുാ
ആശുേതരുിെളുു, ൊപവലി
കുുെ, കെങുുനുുുർുു, രാലു
കു്ുആശുേതരുിെളുു,ൊയം
കുേം,ഹെിപുുാട,ുപെർുുതുുല,
തുറവുർുു,ആർുു.എചുു്.റുുി.സി.
കെടുുിൊടു എനുുി ഒനുുേതു
വാകുസിപനഷനുു പെതദുുുങുു
േിലായിപോവിഡുതേുരിപോ
ധകുതുുിവയപുുതുടരുനുുു.

ചെടുുികുളങുുരഷേവിഷഷുുപതുംസനാതനധർമുുഷസവാസംഘംഅ
റുരതാമതുവാർേീകസമാരനസഷമുുളനംതിരുവിതാംകുർഷേ
വസവുംഷോർഡുചെരയുുടുുികമുുീേണർജി.ബബജുഉദഘുാടനം
ചെയുുുനുുു.

തുറവുർ:കേെളസർകുുാർേി
ഫബുിവഴിനിർമികുുുനുുതുറ
വുർ താലുകുുാശുപനതുിയുടെ
ആധുനിേടേടുുിെതുുിടനുുുനി
ർമുുാണതുുിനുതെസമായിനി
ൽകുുുനുുപഴയടേടുുിെംടൊ
ളികുുാതുുതിടനതിടെ നപുതി
കഷധംശകുുമായി.
ആശുപനതുിയകുുു് സവുതുുമാ

യിടുുുളുുഒരുഎകുുർസുുലതു്ു
ആറുനിലേളിലായി 5960െ
തുെനശുമീറുുർവിസത്ീർണുുതുുി
ലാണുടേടുുിെംനിർമികുുുനുുത.ു
51കോെി40ലകുുംരുപയാ

ണുഅനുവേിചുുിെികുുുനുുത.ുപു
തിയടേടുുിെതുുിടനുുു2തുണു

േൾ സുുാപികകുുണുു സുുാന
തുു് പഴയ ടേടുുിെം നിൽകുുു
നുുു.ഈടേടുുിെംടൊളിചുുുനീ
കുുണടമനുുാവശയുടപുുടു്ു2019വ
ർഷാഅവസാനംആശുപനതുി
അധികുതർ കെഖാമുലം പടുു
ണകുുാടുകലുുകു്ുപഞുുായതു്ു
േീഴിലുളുുടൊതുമൊമതു്ുവ
കുപുുിടല ഉകേുോഗസുുർകുു് േ
തു്ുനൽേിയിരുനുുുടവകുുിലംു
ഇതുവടെഒരുനെപെിയുണുുാ
യിടുുിടലുുനുു്ആശുപനതുിഅധി
കുതർവയുകുുമാകുുി.
സംസുുാനഭവനനിർമാണ

കോർഡിനാണു ടേടുുിെതുുി
ടനുുുനിർമാണചുമതല.ആധു

നിേസൗേെയുങുുകോടെയുളുു
കനുോമാടേയർ യുണിറുു്, എ
കസു്കറ,സി.റുുി.സേ്ാൻ,ഓപുു
കറഷൻതീകയറുുർകോംലുുകസു,്
ഐസിയു,150കോഗിേൾകുുു
ളുു വാർഡുഎനുുിവയംു മറുുു
നിെവധിവിേസനനപുവർതുു
നങുുളംു പുതിയ ടേടുുിെതുുി
ൽ ഉൾടപുുടുതുുിയിടുുുണുു്.ആ
ശുപനതുിയുടെവിേസനതുുിനു
തെസമായിടുുുളുുപഴയടേടുുിെം
ടൊളിചുുുനീകുുുനുുതിനു ബ
നുുടപുുടുുവർനെപെിസവുീേെി
കുുണടമനുു് ഷാനികോൾ ഉ
സമ്ാൻഎം.എൽ.എ.ആവശയു
ടപുുടുുു.

ത്റവ്ർആശ്പഗത്ിയിനേ
പഴയനകട്്ിടംനൊളിക്്ാത്്തിൽ
ഗപ്തിലേധംശക്്മായി

ആലപുുുഴ: അയൽവാസി
ടോടുുിയെചുുവീടുുികലകുുുളുു
വഴിതുറനുുുേിടുുാൻകുടംു
ബാംഗങുുൾനപുതികഷധസ
മെംനെതുുി.കെർതുുലതാ
ലുകുുിൽ വതകുുാടുു്കശുുെി
പഞുുായതുുിൽഏഴാംവാ
ർഡിൽെജ,ുഭാെയുസുലത,
കേവനദുു, ഗൗെിനദുുഇവ
ൊണു വീടുുികലകുുുളുു വഴി
തുറനുു്േിടുുുവാൻസമെവു
മായിആലപുുുഴേളകുുകററുുി
നു മുനുുിടല ടൊെിടവയി
ലിൽ നിൽപുു് സമെം നെ
തുുിയതു
കുടംുബപെമായി ഉണുുാ

യിരുനുു9ടസനുു്ുപുെയിെ
തുുിൽസർകുുാെിടനുുുവല
ഫുഭവനപദുുതിയിൽലഭിചുു
ആനുകുലയുതുുിൽ ടേടുുി
തുുുെങുുിയ വീെിടനുുു വാർ
കുുടയതുുിയകപുുകഴകുുും

അയൽവാസി അതുവടെ
ഉണുുായിരുനുു നെപുുു വഴി
അെചു്ുമതിൽടേടുുി.പുെയി
െതുുികലടകുുതുുി കോ
കുകുകോ വീടുപണികുകു
പറുുാതുുവിധംപുറതുുായ
ൊജുവംു കുടംുബവംു സ
കോേെിയുടെ ോരുണയു
തുുിൽസമീപതുു്താതേുാ
ലിേ ടഷഡിൽ താമസമാ
കുുി.തുെർനുുകുങുടുു് മാസ
ങുുകോളംവഴികുുായിനിെ
തുുെമായ നശുമങുുൾ തുെർ
ടനുുകുുിലംു വഴിതുറനുുിലുു
േെബാധയുതയിലായ സ
കോേെികുു് താതേുാലിേ
ടഷഡു ടേടുുിയസുുലംവി
ൽകകുുണുുസത്ിതിടയതുുി
യകപുുൾമറു്ുമാർഗമിലുുാടത
ൊജുവംുകുടംുബവംുആ
ലപുുുഴ േളകുുകററുുിനു മുനുുി
ടലതുുിയതു

വീട്്ിലേക്്്ള്്വഴിത്റന്്്കിട്്ാൻ
ക്ടം്ബത്്ിന്്്സതയ്ാഗര്ഹസമരം

കുടംുബാംഗങുുൾനടതുുുനുുപരുതിഷേധസമരം

ഭകുുുയകുുിറു്ു
ഇനുുുവകെ
ലഭികുുും
ആലപുുുഴ: നിലവിൽുു വിതെ
ണംടെയതുുവരുനുു2020ഡി
സംബറിടല സൗജനയു ഭകുുുയ
േിറു്ുഇനു്ു(ജനുവെി23)വടെ
വാങുുാവുനുുതാടണനുു് സ
വലുുകോസിഎംഡിഅലിഅ
സഗ്ർുുപാഷഅറിയിചുുു.

ജിലുുയിൽ
409പേർകു്ുകുടി
കൊവിഡു
ആലപുുുഴ:ഇനുുടലആലപുുുഴ
ജിലുുയിൽ409കപർകു്ുകോവി
ഡുസുുിെീേെിചുുു.5കപർവികേ
ശതുുുനിനുുും3കപർമറുു്സം
സുുാനങുുളിൽ നിനുുും  എ
തുുിയതാണു.
398കപർകുു് സമുുർകുുതുുി

ലുടെയാണുകോഗംബാധിചുുതു
.2കപരുടെസമുുർകുുഉറവിെം
വയുകുുമലുു.ആകോഗയുനപുവർതുു
േെിൽഒൊൾകുു്കോഗംസുുി
െീേെിചുുിടുുുണു്ു.
387കപരുടെ പെികോധനാ

ഫലം ടനഗറുുീവായി. ആടേ
60724കപർ കോഗ മുകുുൊ
യി.4285കപർെിേിതുുയിൽഉ
ണു്ു.
യ.ുഡി.എഫ.ു
സായാഹുുധർണുു
തുറവുർ: കേനദുുു-സംസുുാന
സർകുുാരുേളുടെജനവിരുദുു
നെപെിേൾടകുുതിടെയ.ുഡി.
എഫ.ുസംസുുാന വയുാപേമാ
യിസായാഹുുധർണുുനെതുുു
നുുു.
23 നു (ഇനുു്)വവേിടുു്5 നു 

അരുർ നികോജേ മണുുലം
യ.ുഡി.എഫ.ുേമുുറുുിയുടെആ
ഭിമുഖയുതുുിൽകുതുുിയകോടു
ൌണിൽനെതുുുനുുു.
ധർണുുമുൻ മനതുുുിയംുയ.ു

ഡി.എഫ.ുഎറണാകുളംജിലുുാ
ടെയർമാനുമായകോമിനികു
നപുസനകുറഷൻ ഉൽഘാെനം
ടെയുുുo.ധർണുുയിൽമുഴുവൻ
യ.ുഡി.എഫ.ുകനതാകുുളംുനപു
വർതുുേരംുപടകുുടുകുുണടമ
നുു്ടെയർമാൻപി.ടേ.ഫസ
ലുദുുിൻ, േൺവീനർ അഡവു.
ടേ.ഉകമശൻഎനുുിവർഅറി
യിചുുു.
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കരഷകപപ്ശന്ങ്്ടളനിരവികാരമായിസമീപിക്്്ന്്്:
സരക്്ാരിടനതിരരരോണിയ
നയുുഡൽഹി: കർഷക പരുകുഷുഭ
കതുുയംുഅവർ ഉനുുയിചുു വിഷയ
ങുുകളയംുനിർവികാരമായിസമീരി
കുുുനുുകകപദുുുസർകുുാർനടരടികഞ
ടുുികുുുനുുതാകണനു്ുകൊണപഗുസ്അ
ധയുകുു കോണിയ ഗാനുുി. ൈാൊ
കകുുടു്ുആപകുമണവുമായിൈനുുകപുു
ടുുു പുറതുുുവനുു അർണാബു കൊ
സവുാമിയുകടവാടസുആ്പുചാറു്ുരാജയു
സക്നഹതുുിനുസർടുുിൈികുുറുു്നൽ
കുനുുവരുകട യഥാർഥ മുഖം കവളി
കപുുടുതുുികയനുുുംകോണിയ.ബസ

നികനീകുുങുുളകോർതുുിയരാജയു
കപുോഹമാണുനടനുുിരികുുുനുുത-ുഅ
വർരറഞുുു.ഇനുുകെരാവികെകൊ
ണപഗുസ് പരുവർതുുകസമിതിയുകട
വിർചവുൽകൊഗതുുിനുതുടകുുംകു
റിചുു്അംഗങുുകളഅഭിസംകോധന
കചയുുുകയായിരുനുുു രാർടുുി അധയു
കുു.
കർഷകർഉനുുയികുുുനുുവിഷയ

ങുുകള അഹങുുാരകുതുകടയാണു
കകപദുുു സർകുുാർ സമീരികുുുനുുത.ു
അവകരരരിഹസികുുുനുുമടുുിൊണു

ചർചുുകള.പുതിയമുനുുുകാർഷിക
നിയമങുുളംുതിടുകുുതുുിൽനിർമിചുു
താകണനുുു വയുകുുമായിരികുുുകയാ
ണ.ുഅവരരികോധികുുാനുളുുഅ
വസരംരാർെകമനുുുിനുകോധപുർ
വംനികഷധിചുുു.താങുുുവിെ,കോതു
സംഭരണം,കോതുവിതരണംഎനുുീ
മുനുുു തുണുകകള അടിസുുാനമാ
കുുിയാണുഭകുുുയസുരകുുയിരികുുുനുു
ത.ുഅതുനശിപുുികുുുനുുതാണു കക
പദുുുസർകുുാർനിയമങുുള.ഇകുുാരയു
തുുിൽകൊണപഗുസികനുുുനിെരാടുവ

ളകര മുൻപു തകനുു വയുകുുമാകണ
നുുുകോണിയചുണുുികുുാടുുി.
കദശീയസുരകുുയിൽപുർണമാ

യി വിടുുുവീഴചു കചയതുു എനുുാണു
അർണാബു കൊസവുാമിയുകട വാ
ടസുആ്പുചാറു്ുെീകുുുകളകാണികുുു
നുുത.ുവളകരഅസവുസുുതയുണുുാകുുു
നുുതാണുഇതുസംൈനുുിചുുറികപുുർ
ടുുുകള.എനുുാൽ,കകപദുുുസർകുുാർര
രിപുർണമൗനംരാെികുുുകയാണ.ു
കദശസക്നഹതുുിനംു കദശീയത
യകുുുുംമറുുുളുുവർകുു്സർടുുിൈികുുറുുു
കളനൽകുനുുവർ ആരാകണനുു്ഇ
കപുുളമുഴുവനായംുപുറതുുുവനുുി
രികുുുനുുു-കോണിയരറഞുുു.അ
തീവരഹസയുമായിനടതുുിയൈാൊ

കൊടുു്ആപകുമണംഅർണാബുകൊ
സവുാമി കനരകതുു അറിഞുുിരുനുുു
കവനുുുസുചിപുുികുുുനുുതാണു പുറ
തുുുവനുുവാടസുആ്പുചാറുുുകള.മംു
ബൈകോെീസ്കൊടതികുുുസമർ
പുുിചുുതാണുഇവ.
രാജയുതുുികനുുുസാമുുതുുികവയുവ

സുുകയകകപദുുുസർകുുാർതകർകതുു
നുുുംകോണിയആകോരിചുുു.ഭയം
ൈാധിചുു സർകുുാർ സകെതംു സവു
കാരയുവതകുരികുുാൻ പശുമികുുുകയാ
ണ.ുകൊവിഡുവാകസുികനഷകനങുുി
ലംുതുടരുകമനുുുംരരമാവധിആളു
കളകുുുകിടുുുകമനുുും പരുതീകുുികുുു
കയാകണനുുും കൊണപഗുസ്അധയു
കുുരറഞുുു.

അരണാബിട്്്ചാറ്്്കൾ:ടജപിസി
അരന്േഷിക്്ണടമന്്്പപ്വരത്്കസമിതി
നയുുഡൽഹി: ൈാൊകുകുടുുിൽ ഇനുുുയൻ
കവുോമകസനനടതുുിയകോംൈാപകുമണ
കതുുകുുുറിചുു്അർണാബുകൊസവുാമിയു
കടവാടസുആ്പുചാറുുുകളരാർെകമനുുുി
കനുുുസംയുകുുസഭാസമിതി(കജരിസി)
അകനുവഷികുുണകമനുു്കൊണപഗുസ് പരു
വർതുുകസമിതികൊഗം.ഔകദുോഗികര
ഹസയു നിയമവംു കദശീയസുരകുുയംു
െംഘിചുുിരികുുുകയാണ.ു ഇതുമായി ൈ
നുുകപുുടുുവർകകുുതികരനിയമ നടരടിക
ളസവുീകരികുുണകമനുുുംപരുവർതുുകസ
മിതിഅംഗീകരിചുുപരുകമയംആവശയുകപുു
ടുനുുു.
അർണാബു കൊസവുാമിയുകട വാ

ടസുആ്പു ചാറുുുകകളകുുുറിചുു് ദീർഘകന
രംകൊഗംവിശദമായിചർചുുകചയതു.ുകദ
ശസുരകുുയകുുു്ഏകറഗുരുതരമായകുു
തമാണുഏറുുിരികുുുനുുകതനു്ുകനതാകുുള
ചുണുുികുുാടുുി.സർകുുാരുമായിൈനുുകപുു
ടുുഉനുുതവയുകുുികളഇതിൽഇടകരടുുിടുുു
ണുു്.ഏകറനിർണായകമായബസനിക

നടരടികളകോർതുുകപുുടുുിരികുുുനുുു.ഇ
തിൽനിനുു്ൈനുുകപുുടുുവർകുു്ഒഴിഞുുു
മാറാനാവിലുു.സർകുുാരുമായിൈനുുമി
ലുുാതുുവരുമായികോദിസർകുുാർെജുുാ
കരമായഒതുുുതീർപുുുകളഉണുുാകുുിയി
രികുുുകയാണ.ുഅതുകവളിചുുതുുുവനുുി
രികുുുനുുു-പരുകമയംആകോരിചുുു.
അർണാൈികനുുുവാടസുആ്പുചാറുുുക

ളപുറതുുുവനുുിടു്ുദിവസങുുളായി.പരുധാ
നമപനുുുിയംു കകപദുുു സർകുുാരംു മൗനം
രാെികുുുകയാണ.ു കൊടുങുുാറുു് കടനുുു
കോകകടുുഎനുുതാണുഅവരുകടമകൊ
ഭാവം.ഗുഢാകോചനയംുഅരരാധവംു
എലുുാംഇതിൽകതളിയുനുുുണുു്.കദശീയ
സുരകുുയിൽ വിടുുുവീഴചു കചയതുവകര
കവറുകതവിടാനാവിലുു-പരുകമയംചുണുുി
കുുാടുുുനുുു.
കകപദുുുസർകുുാരികനുുുമുനുുുപുതിയ

കാർഷികനിയമങുുളംുഉടൻരിൻവെി
കുുണകമനു്ുകൊഗംമകറുുരുപരുകമയതുുി
ലുകടആവശയുകപുുടുുു.സംസുുാനങുുളുകട

ഭരണഘടനാ അവകാശങുുളികമുുലുളുു
കടനുുുകയറുുമാണുപുതിയനിയമങുുള.
ഭകുുുയസുരകുുയുകടമുനുുുകനടംുതുണു
കളഈനിയമങുുളവഴിതകർകുുുനുുു.
കർഷകപരുകഷുുഭംപകുകമണദുർൈെമാ
വുനുുതിനാണുസർകുുാർരരിഹാസച
ർചുുകളനടതുുുനുുത.ുകർഷകകരഭിനുുി
പുുികുുുകയാണുെകുുുയം- പരുകമയതുുിൽ
ആകോരികുുുനുുു.
കൊവിഡു പരുതികോധകുതുുിവയപുുു്

എടുകുുാൻആകോഗയു പരുവർതുുകരിൽ
ഒരുവിഭാഗംമടികാണികുുുനുുസാഹച
രയുതുുിനുരരിഹാരംകാണാൻകകപദുുുസ
ർകുുാർനടരടികയടുകുുണകമനു്ുമകറുുരു
പരുകമയതുുിലുകടകൊണപഗുസ്ആവശയു
കപുുടുുു.പരുധാനമപനുുുിയുകടഇകമജുവർധി
പുുികുുാൻറഗുകെറുുറിനടരടികളമറികട
നുുതുകൊണുുാണു മുൻനിര ആകോഗയു
പരുവർതുുകർവാകസുിൻസവുീകരികുുാൻ
മടികുുുനുുകതനുുുംപരുകമയം.

രഞജ്ന്്ടൊനൊയിക്്്
"ഇസഡ്പ്്സ'്സര്ക്്
നയുുഡൽുുഹി:സുപരുീം
കൊടതിമുൻുുചീഫുജ
സുുുുിസംുരാജയുസഭാംഗ
വുമായരഞജുൻുുകൊ
കൊയികു്ുകകപദുുുസ
ർുുകുുാർുു"ഇസഡുപുുസ'്
സുരകുുഅനുവദിചുുു.സിആർുുരിഎഫു
കമാൻകോകളുകടസുരകുുയാണുഇ
നിെഭികുുുക.ഇതുവകരഡൽുുഹികോ
െീസികനുുുസുരകുുയായിരുനുുു.അകദുു
ഹതുുികനുുുവീടിനംുസുരകുുനൽകംു.

=രാജയ്സന്േഹികള്ടെയഥാർഥമ്ഖംടെളിച്്ത്്്െന്്്

ശശികലയക്്്്
ടൊവിഡ്
ൈംഗളുര:ുഅനുുരിചുുതമിഴനുാ
ടുമുൻമുഖയുമപനുുുിജയെളിതയു
കടസഹായിവി.കക.ശശികെ
യകുു്ുകൊവിഡു19സുുിരീകരി
ചുുു. ഇകതതുുുടർനുു് ഇവകര
ൈൗറിങു ആശുരപതുിയികെ
കൊകോണബവറസ് ഐസി
യുവികെകുുു മാറുുി. രനിയംു
ശവുാസതടസവംുകനരിടുുതികന
തുുുടർനു്ുആശുരപതുിയിൽപരു
കവശിപുുിചുുശശികെയകുു്ുകനര
കതുു നടതുുിയ രരികോധന
യിൽകൊവിഡുകനഗറുുിവായി
രുനുുു.ആകോഗയുനിെകമചുുകപുു
ടാതുുതിനാൽരിനുുീടുനിരവ
ധിരരികോധനകളനടതുുിയ
തികൊപുുംവീണുുും കൊവിഡു
രരികോധനനടതുുിയകപുുഴാ
ണുകോസിറുുിവുഎനുുുൈെംെ
ഭിചുുത.ു
അനധികുതസവുതുുുസമുുാ

ദനതുുിനുശികുുികുുകപുുടുു്രര
പുുനഅപഗുഹാരജയിെിൽതട
വിൊയിരുനുുശശികെഈമാ
സം27നുകോചിതയാകാനിരി
കകുുയാണു കോഗൈാധ. ആ
ശുരപതുിയികെതുുികുുുകപുുള
ശശികെയുകട രകുുതുുികെ
ഓകസുിജകനുുുഅളവുഅരകട
കരമായ നിെയിൊയിരുനുുു.
ഇകപുുഴിതു സാധാരണ നിെ
ബകവരിചുുിടുുുകണുുനുുു കോ
കറുുുർമാർ.
അറുരതുുാറുകൊടിയുകട

അനധികുതസവുതുു്സമുുാദി
ചുുകകസിൽ2017കൈപബുുവരി
യിൊണുശശികെകയ നാലു
വർഷംതടവിനുശികുുിചുുത.ുജ
യിൽകോചിതയായകശഷംശ
ശികെ തമിഴനുാടു രാഷ്പടുീയ
തുുിൽവീണുുുംസജീവമാകുകമ
നുുാണുറികപുുർടു്ു.

അഗ്്ിബാധയിലനശിച്്ത്
ബിസിജിവാകസ്ിനക്ൾ
പുകന:സീറംഇൻസുുുുിറുുുയുടു്ുഒഫുഇനുുുയ
യിലുണുുായഅഗുുിൈാധയിൽൈിസി
ജി,കോടുുാബവറസ്വാകസുിനുകളഉ
ളകപുുകടനിരവധിഉതരുനുുങുുളക
തുുിനശികചുുനുുുസിഇഒഅഡാർപു
നാവാെ.കകടുുിടതുുികനുുുഏതാനംുനി
െകളകുുുംനാശമുണുുാകയനുുുംഅ
കദുുഹം.എനുുാൽ,കൊവിഷീൽഡുവാ
കസുിൻനിർമാണകതുുകൊവിതരണ
കതുുകൊഅരകടംൈാധിചുുിടുുികലുു
നുുുംപുനാവാെരറഞുുു.
സക്രഷയുൽഇകുുകോമികുകോ

ണികെമഞജുരികൊംപുുകസുിൽപു
തുതായിനിർമിചുുുകൊണുുിരുനുുകക
ടുുിടതുുിൊണുതീരിടിചുുകതനു്ുസീറം
ഇൻസുുുുിറുുുയുടു്ുകചയർമാനംുഎംഡിയു
മായകോ.ബസറസ്പുനാവാെഅ
റിയിചുുു.ൈിസിജി,കോടുുബവറസ്വാ
കസുിനുകളുകടഅധികനിർമാണം
െകുുുയമിടുനുുകകടുുിടതുുിൊണുഅര
കടം.തീരിടിതുുതുുിനുകാരണംവയു
കുുമകലുുനുുുംബസറസ്പുനാവാെ.
വാകസുിനുകളുകടനടുുമലുു,മനുഷയു
ജീവനുകളുകടനടുുമാണുഏറുുവംുവ

െിയആഘാതകമനു്ുഇൻസുുുുിറുുുയുടു്ുഎ
കസുികയുുടുുിവുഡയറകറുുുർകോ.രാജീ
വുധകര.
വയുാഴാഴചുഉചുുകഴിഞു്ു2.45നാണു

മഞജുരികൊംപുുകസുികെഅഞുുുനി
െകകുുടുുിടതുുിൽഅഞുുുകരരുകടമര
ണതുുിനിടയാകുുിയതീരിടിതുും.വാ
കസുിൻനിർമാണയുണിറുുിൽനിനു്ു
ഒരുകികോമീറുുർഅകകെയായിരുനുുു
അരകടം.

കെയക്്്ാവ്ര്്രോകര്ോരകസ:്
കുടുുിയുടെഅമുുയകുു്ുഹൈകകുുെതിജാമയും
കൊചുുി: കടയകുുുാവുർുു കോ
കകുോ കകസിൽുു കുടുുിയുകട
അമുുയകുുു്ബഹകുകുടതിജാ
മയും നൽുുകി. കോെീസികനുുു
അകനുവഷണതുുിൽുു വീഴചുക
ളുകണുുനുുു രകോകുു രരാമ
ർുുശം.വനിതാഐരിഎസ്ഉ
കദുോഗസുുയുകടകനതുതവുതുുി
ൽുുപുതിയഅകനുവഷണസം
ഘംരുരവതകുരികുുാൻുുബഹ
കുകുടതിനിർുുകദശംനൽുുകി.
നിെവികെ അകനുവഷണം

പുകോഗമിചുു സാഹചരയുതുുി
ൽുുഇനിഅമുുകയകസുുുുഡിയി
ൽുുസുകുുികകുുണുുസാഹചരയു
മികലുുനുുുചുണുുികുുാടുുിയാണു
കൊടതി ജാമയും അനുവദിചുു
ത.ു അകനുവഷണ പുകോഗതി
അറിയികുുാൻുു ഉകദുോഗസുു

കോടുകൊടതിആവശയുകപുുടുുി
ടുുുണുു്.
അകതസമയം,മാതുതവുതുുി

കനുുുരരിരാവനതഎനുുതുപു
ർുുണമായംുഅവഗണികുുകപുു
ടുുകകസാണികതനുുുകൊടതി
നിരീകുുിചുുു. ""മാതുസ്കനഹ
കുതുളംവെിയഒരുസ്കനഹ
വംുഭുമിയിൽുുഇലുു.കുഞു്ുരി
റകുുുനുുതിനുമുൻുുകരരുരം
കൊളുുുനുുതാണു മാതുതവും.
ഇതുുരതുുിൽുുഹീനമായഒരു
കാരയും കചയുുുനുു ഒരുഅമുു
യംുഅങുുകനവിളികുുകപുുടാ
ൻുു കൊഗയുയലുു''- ജാമയും ന
ൽുുകികുകുണുുുളുു ഉതുുരവി
ൽുുരറയുനുുു.
കുടുുിയുകട ആകോഗയുനിെ

യംുമാനസികനിെയംുവിദ

ഗധുസമിതി രരികോധികുു
ണം.വനിതാകോകറുുുർുുഅട
കുുമുളുുകമഡികുുൽുുകൊകള
ജികെകോകറുുുർുുമാരുകടസം
ഘകതുുഇതിനുനികൊഗികുു
ണം.കുടുുികയആവശയുകമങുുി
ൽുുരിതാവികനുുുഅടുതുുുനി
നുു് മാറുുി താമസിപുുികുുാം. ഇ
കുുാരയുതുുിൽുുഅകനുവഷണഉ
കദുോഗസുുർുുകു്ുതീരുമാനകമടു
കുുാം.ജസുുുുിസ്കഷർുുസിയുകട
സിംഗിളുുൈഞുുാണുകുടുുിയു
കടഅമുുയകുുു്ജാമയുംഅനുവ
ദിചുുത.ു13വയസുളുുസവുനുും
മകകന ബെംഗികമായി രീ
ഡിപുുിചുുുകവനുുകകസിൽുുകോ
കുകോകകസ്ചുമതുുകപുുടുു്ജ
യിെിൊണുഅമുു.കകസികെ
കമറിറുുികെകുു്കടകുുാൻുുനിെ

വിൽുുകൊടതിതയാറായിടുുിലുു.
അമുുയകുു്കനരകതുുതിരു

വനനുുപുരംമജിസക്പുടറുു്കൊ
ടതിഅമുുയകുുു്ജാമയുംഅനു
വദിചുുിരുനുുിലുു. പരുതികചർുുകുു
കപുുടുുഅമുുയകുുു്ജാമയുംഅനു
വദികുുുനുുതികനകഴിഞുുദി
വസംകകസ്രരിഗണിചുുകപുു
ളുു സർുുകുുാർുു കൊടതിയിൽുു
എതിർുുതുുിരുനുുു.കുടുുിയുകട
കോഴിഗൗരവമായിരരിഗണി
കകുുണുുതാണ.ു ഇകോരു കു
ടംുൈ പരുശനും മാപതുമലുു,അ
തിനംുഅപുുുറമുളുുചിെതെ
ങുുളുുഈകകസിനുകണുുനുുും
രറഞുുിരുനുുു. ഡിസംൈർുു
18നാണുകോെീസ്അമുുകകുു
തികരകകകസടുതുുത.ു

കളമരശരിയില്്
എല്്ഡിഎൈിന്അട്്ിമറിജയം
കൊചുുി:കളമകശരിനഗരസഭ
37ാംവാർുുഡിൽുുനടനുുഉരകത
രകഞുുടുപുുിൽുുഎൽുുഡിഎൈി
നുഅടുുിമറിവിജയം.എൽുുഡി
എഫുസവുതപനുുുസുുാനാർഥിറ
ൈീഖുമരയകുുുാർുുവിജയിചുുു.308
കോടുുുകളുുകനടി64കോടുുികനുുു
ഭുരിരകുുതുുിനാണുവിജയം.
യുഡിഎൈിനായിമുസ്െീം

െീഗുസുുാനാർഥിസമീൊണുമ
തുുരിചുുത.ുഅകദുുഹതുുിനു244
കോടുുുകളാണു െഭിചുുത.ു കൊ
ണുുപഗുസ്വിമതനായിമതുുരിചുു
ഷിബുസിദുുിഖു207കോടുുുകളുു
രിടിചുുതുനിർുുണായകമായി.െീ
ഗികനുുുസിറുുിങുസീറുുിൊണുറ
ൈീഖുഅടുുിമറിവിജയംരിടിചുു
ത.ു ഇകോകട 21സീറുുുകളിൽുു
യുഡിഎഫംു20സീറുുുകളിൽുു
എൽുുഡിഎഫംുഎനുുനിെയി

ൊയി നഗ
രസഭയി
കെ ൈൊ
ൈെം.കളമ
കശരിനഗര
സഭാഭരണ
കതുു സവുാ
ധീനികുുു
നുുൈെമാണുറൈീഖുമരയകുുുാ
റുകട അടുുിമറി വിജയതുുിലു
കടസംഭവിചുുിരികുുുനുുത.ു
ഇകപുുളുു വിടുുുനിൽുുകുുുനുു

വിമതർുുതങുുളുുകകുുപുുംകചരു
കമനുു പരുതീകുുയിൊണു എ
ൽുുഡിഎഫ.ുഅങുുകനസംഭവി
ചുുാൽുു ഭരണം രിടികുുാകമനുു
ആതുുവിശവുാസവംു എൽുുഡി
എൈിനുണുു്. നിെവിൽുു നറു
കകുുടുപുുിലുകടയുഡിഎൈിനാ
ണുഇവികടഭരണംെഭിചുുത.ു

ടകഎസആ്ര്്െിസിഅഴിമതി:
ഫൈരക്്െതിവിശദീകരണംരതെി
കൊചുുി:കകഎസആ്ർുുടിസിയി
ൽുു 100 കൊടിയുകടഅഴിമതി
നടനുുുകവനുുസിഎംഡിൈിജു
പരുഭാകറികനുുു കവളികപുുടുതുു
െിൽുു അകനുവഷണം ആവശയു
കപുുടുു് സമർുുപുുിചുു ഹർുുജിയിൽുു
ബഹകുകുടതിസർുുകുുാരികനുുു
വിശദീകരണംകതടി.ഇകുുാരയു
ങുുളുു കോതുതാതരുരയുഹർുുജി
കളായി നൽുുകണകമനുുും
ബഹകുകുടതിആവശയുകപുുടുുു.
കവളികപുുടുതുുെിൽുുഅകനുവഷ
ണംആവശയുകപുുടുു് വിഴിഞുും
ഡികപുുയികെ ജീവനകുുാരാ
ണുഹർുുജിയുമായിബഹകുകു
ടതികയസമീരിചുുത.ു
ഓഡിറുുികെ കകണുുതുുലുക

ളുുഗൗരവമുളളതാണ.ുഉനുുതഉ
കദുോഗസുുരംുജീവനകുുാരംുഉ
ളുുകപുുടുുഎലുുാഅഴിമതിയംുപു
റതുുുകൊണുുുവരണം.അകനുവ
ഷണമാവശയുകപുുടു്ുഡിജിരികുുു
രരാതി നൽുുകിയിടുുും നടരടി
യുണുുായിലുു. കകകസടുകുുാൻുു
ഡിജിരികുു്നിർുുകദശംനൽുുക
ണകമനുുായിരുനുുു ഹർുുജിയി
കെആവശയും.
കകഎസ്ആർുുടിസിയിൽുു

നടകുുുനുു തടുുിപുുും സാമുു
തുുികപകുമകകുുടുകളംുമാധയു
മങുുളുുകുുുമുനുുിൊണുകചയ
ർുുമാനംുമാകനജിങുഡയകറുുു
റുമായൈിജു പരുഭാകർുുതുറ
നുുടിചുുത.ു

"89കാരിയായകിെപ്്്രോഗിരനരിട്്്എത്്ണം':

രോസഫൈട്്്രോണ്്
സംഭാഷണംപ്റത്്്
കൊചുുി:89കാരിയായകിടപുുുകോഗി
കൊടുകനരിടു്ുവനിതാകമുുിഷനുമു
നുുിൽുുഹാജരാകാൻുുനിർുുൈനുുിചു്ു
അധയുകുുഎം.സി.കോസബൈൻുു.ര
രാതികകളുുകുുാൻുുമറു്ുമാർുുഗമുകടുു
എനു്ുകോദിചുുൈനുുുവിനുകോസ
ബൈകനുുുശകാരവർുുഷം.അധികകുു
രിചു്ുസംസാരികുുുനുുകോസബൈ
കനുുുകോണുുസംഭാഷണംപുറതു്ു.
രതുുനംതിടുുകൊടുുാങുുൽുുസവുകദ

ശിെകു്ുമികുുുടുുിഅമുുയാണുരരാതി
കുുാരി.അയൽുുവാസിയുകടമർുുദനകമ
റുുാണുെകു്ുമികുുുടുുിയമുുകിടപുുിൊയ
ത.ുകോെീസിൽുുരരാതിനൽുുകിയി
ടുുുംനടരടിയുണുുാകാതുുസാഹചരയു
തുുിൊയിരുനുുുവനിതാകമുുിഷകന
സമീരിചുുത.ുകഴിഞുുവർുുഷംജനുവ
രിയിൊണുവുദുുകയമദയുെഹരിയിൽുു
അയൽുുവാസിമർുുദിചുുത.ു

89വയസുളുുവകൊധികഎനുുി
നാണുവനിതാകമുുിഷനുരരാതിന
ൽുുകുനുുകതനു്ുകോദിചുുായിരുനുുു
അധികകുുരകമനു്ുൈനുുുരറയു
നുുു.രരാതികുുാരിആരായാലംുവി
ളികുുാവുനുുിടതു്ുഹിയറിങുുിനുഹാ
ജരാകണകമനുുുംകോസബൈൻുുഇ
യാകോടുരറയുകയംുകചയതു.ു
എനുുാൽുുസംഭവംപുറതുുുവനുു

തിനുരിനുുാകെ,രരാതികുുാരിയുകട
ൈനുുുസംഭാഷണംദുർുുവയുാഖയുാനം
കചയുകതനു്ുകോസബൈൻുുരറ
ഞുുു.രരാതികുുാരിയുകടഇടകരടൽുു
രാപടുുുീയകപുരരിതമാകണനുുും89കാരി
കയകകുുണുുുരരാതി നൽുുകിചുുതു
കതറുുാകണനുുകാരയുതുുിൽുുഉറചുുുനി
ൽുുകുുുനുുതായംുകോസബൈൻുുരറ
ഞുുു.

ഉമ്്ന്്ചാണ്്ിക്്്
നിയമസഭയ്ടെആദരം
തിരുവനനുുപുരം: നിയമസ
ഭാ സാമാജികനായി 50 വ
ർുുഷംപുർുുതുുിയാകുുിയമുൻുു
മുഖയുമപനുുുി ഉമുുൻുുചാണുുികുു്
രതിനാൊംകകരളനിയമസ
ഭയുകടആദരം.ഇനുുകെശു
നയുകവള ആരംഭികുുുനുുതിനു
മുമുു്സര്ീകുുർുുരി.പശുീരാമകു
ഷണ്ൻുു ഉമുുൻുുചാണുുി
കയ അനുകോദിചുു്
സഭയിൽുു സംസാ
രിചുുു. രിനുുാകെ
മുഖയുമപനുുുിയംു
പരുതിരകുു കന
താവംു സഭ
കൊനുുാകക
യംുആദരംഅ
ർുുപുുിചുുു.
ജനങുുളുുകുുിടയി

ൽുു സവികശഷവംു അ
പുർുുവവുമായ െഹരികൊകട
ജീവികുുുനുു ഉമുുൻുുചാണുുിയു
കട പരുവർുുതുുനബശെിഒരു
രാഠപുസത്കം കോകെ രഠ
നാർുുഹമാകണനുു് സര്ീകുുർുു
രറഞുുു.
കോതുപരുവർുുതുുന രംഗ

തുു്ജനങുുളുകടഅംഗീകാരം
കനടിയ കനതാവാണു ഉമുു
ൻുുചാണുുികയനുു് മുഖയുമപനുുുി
രിണറായി വിജയൻുു. വിദയുാ
ർുുഥി പരുസുുാനതുുിലുകടകട

നുുുവനുു ഉമുുൻുുചാണുുി
1970കെനാൊംകകരളനിയമ
സഭയിൊണുആദയുമായിഅം
ഗമാകുനുുത.ു ആ സഭയിൽുു
ഞാനംു അംഗമായിരുനുുു.
അതിനുകശഷംരതികൊനുു്
കതരകുഞുടുപുുുകളിൽുു തുട
ർുുചുുയായിപുതുപുുളുുിനികൊ

ജകമണുുെതുുിൽുുനി
നുു്അകദുുഹംകകര
ള നിയമസഭയി
കെകുു് തിര
കുഞുടുകുുകപുു
ടുുു. രാർുുെകമ
നുുുറി ജനാധി
രതയുതുുിൽുുഇ
തു അപുർുുവ
സംഭവമാണ.ു ര
തിനാൊം കകരള

നിയമസഭകക.എംമാ
ണിയുകടയംു ഉമുുൻുുചാണുുി
യുകടയംു സാമാജിക സുവ
ർുുണജുൈിെികുു്സാകുുുയംവ
ഹിചുുുകവനുുതുഅപുർുുവമായ
കനടുുമാകണനുുും മുഖയുമപനുുുി
രറഞുുു.
ഉമുുൻുുചാണുുികകരളരാപടുുുീ

യതുുികെ വിസമ്യമാകണ
നുുും കൊണുുപഗുസികനുുു ഏറുു
വംു കരുതുുുറുു മുഖമാകണ
നുുും പരുതിരകുു കനതാവു ര
കമശുകചനുുിതുുെരറഞുുു.

സീറം ഇൻസ്്്്ിറ്്്യട്്്ിലെ അഗ്്ിബാധ
അട്്ിമറിയല്്: പവാർ
മംുബൈ:കൊവിഡുവാകസുിൻഅട
കുുംനിർമികുുുനുുപരുമുഖഔഷധനി
ർമാതാകുുളായപുകനയികെസീറംഇ
ൻസുുുുിറുുുയുടു്ുഒഫുഇനുുുയയിൽഇനുുകെയു
ണുുായവൻഅഗുുിൈാധയകുുുുരിനുുി
ൽഅടുുിമറികൊനുുുമികലുുനു്ുഎൻസി
രിഅധയുകുുൻശരദുരവാർ.ഒരുവിധ
തുുിലുളുുസംശയങുുളംുആവശയുമി
ലുു.നമുുുകടശാസപ്തുജുുകരസംശയി
കകുുണുുതുമിലുു.തീരിടുതുുംഅവിചാ
രിതമായിസംഭവിചുുതാണ-ുഅകദുുഹം
മാധയുമപരുവർതുുകകോടുരറഞുുു.
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മുഖമുദുര

കലാകതുുിതലഎണുുതപുുടുുശകുുിയാകാൻതകാതി
കുുുനുുഇനുുുയതയകപുാുതലാരുരാജയുംഎങുുതനമ

റുുുവൻശകുുികളിൽനിനുുുവയുതയുസത്മാകുനുുുഎനുുാണു
തകാവിഡുനപുതികരാധതുുിനായിനാംനിർമിചുുവാകസുിനുക
ൾഅയൽരാജയുങുുൾതകുുലുുാംഅയചുുുതകാടുകുുുനുുസനുുന
സിലുതടതതളിയുനുുത.ുകലാകതുുിൽഇനുുുയതയകപുാുതലഅ
പുർവംരാജയുങുുകളയുളുുു.ആകരാടംുയുദുുതുുിനുമുതിരാ
തുു,അതിരുകൾതവടുുിപുുിടികുുാൻകമാഹികുുാതുു,കലാകം
കാൽകുുീഴിൽതകാണുുുവരണതമനുു്ആനഗുഹികുുാതുുഅനു
പമമായസാംസക്ാരികനപുബുദുുതയുതടഈറുുിലുും.കലാകം
ഏറുുവംുവലിയതവലുുുവിളികനരിടുനുുസദുുർഭതുുിൽമറുുുളുു
വർകുുുസഹായഹസത്ംനീടുുുനുുതികലകുു്ഇനുുുയതയനയിചുു
നപുധാനമനനുുുിനകരനദുുുകമാേിഅഭിനദുുനംഅർഹികുുുനുുു.
സവുതനനുുുുയലബധുിയുതട എഴുപതുുിയഞുുാം വർഷതുുികല
കുുുനീങുുുകമുാുൾ,സവുയംപരയുാപതുമായഇനുുുയതയനുുആ
തുുാഭിമാനതുുിനുകുടിനാംഅവകാശികളാകുകയാണ.ു
ഇനുുുയകയാടുകചർനുുുകിടകുുുനുുഭുടുുാൻ,ബംഗുുാകേശ,ുമാ

ലേവുീപ,ുകനപുുാൾ,മയുാൻമർ,സീതഷൽസ്എനുുിവിടങുുളികല
കുു്സീറംഇൻസുുുുിറുുുയുടുു്നിർമികുുുനുുഓകസുേ്ഡ-ുആസന്ടുാ
തസനകുുഉതപുനുുമായതകാവിഷീൽഡുഅയചുുുകഴിഞുുു.
നശുീലകുു,അഫഗുാനിസുുാൻതുടങുുിയരാജയുങുുളികലകുു്ആ
വശയുമായഅനുമതിപനതുംലഭികുുുനുുമുറയകുുു്വാകസുിൻ
അയയകുുുുതമനുുാണുഅറിയിചുുിടുുുളുുത.ുനിലവിൽആേയുഘ
ടുുമരുനുു്സൗജനയുമായാണുഅവർതകുുലുുാംനൽകുനുുതുഎ
നുുതംുനശുകദുുയമാണ.ുതൊവിഡു19നപുതികോധവാകസുിനു
കൾആവശയുതപുുടുു്ഏതാണുു്92രാജയുങുുൾഇതിനകംഇനുുുയ
തയസമീപിചുുിടുുുണുു്.അവയിൽപലതംുവികസവുര,േരിനേുരാ
ജയുങുുളാണ.ുഅയൽരാജയുങുുൾമാനതുമലുു,നബുസീലംുതബാളീ
വിയയംുകപാതലഏതറവിദുരതുുുളുുരാജയുങുുൾതതനുുയംു
വാകസുിൻആവശയുതപുുടുുുമുകനുാുടുുുവനുുിടുുുണുു്.േകുുികണഷയു
യിൽഇനുുുയയുതടനീകുുംകചനയുതടആധിപതയുതുുിനുപ
കരാകുുമായിമങുുകലൽപുുികുുുകയംുതചയതു.ുഅടുതുുകാല
തുു്അതിർതുുിയിൽ തവലുുുവിളി ഉയർതുുുകയംുകചന
യതുകുാുപുുംകചർനുു്തലകവേനസുഷുുികുുുകയംുതചയതുകന
പുുാളിനംുമരുനുുയചുുുതകാടുതുുഇനുുുയയുതടനീകുുംകമഖല
യിൽകുടുതൽആേരംകനടിതുുരംു.

ഇനുുുയയുതടആകരാഗയുരംഗതതുുമികവുമികചുുസൗകരയു
ങുുൾമാനതുമലുു,അർപുുണകബാധമുളുുആകരാഗയുനപുവർതുുക
ർകുടിയാണ.ുതപാത,ുസവുകാരയുകമഖലകളിൽഏറുുവംുആ
ധുനികസംവിധാനങുുളുതണുുനുുതുതഹൽതുു്ടുറിസംരംഗ
തുു്ഇനുുുയയുതടനപുധാനആകർഷണീയതയാണ.ുപാശുുാതയു
രാജയുങുുളിൽവലിയതചലവുവരുനുുസകുുീർണമായശസന്തു
നകുിയകൾകപാലംുനകനുുകുറഞുുതചലവിൽഇനുുുയയിൽ
തചയുുാനാകുതമനുുതുതകാണുു്ചികിതുുകതടിഇനുുുയയിതല
തുുുനുുവർധാരാളമാണ.ുഅയൽരാജയുങുുളിലുളുുവരംുഇ
നുുുയയിതലസൗകരയുങുുതളയാണു നപുധാനമായംുആനശുയി
കുുുനുുത.ുമികചുുകഡാകറുുുർമാരംുനഴസുുമാരംുജീവനകുുാ
രംുഉൾതപുുടുുശംുഖലസവുനുുമായിഅവകാശതപുുടാൻഅധി
കംരാജയുങുുളിലുു.തകാവിഡുചികിതുുയുതടവിശവുസത്ലകുുുയ
സുുാനമായിഇനുുുയമാറിയാൽഅതുആകരാഗയുകമഖലയകുുുു
മാനതുമലുുകനടുുമാകുനുുത.ു
സീറംഇൻസുുുുിറുുുയുടുു്നിർമികുുുനുുതൊവിഷീൽഡംുഭാരതു

ബകോതടകുുിതുുു തൊവാകസുിനുമാണു ഇനുുുയയുതട വാ
കസുിനുകൾ.ഇതുവതരയുളുുറികപുുർടുുുകൾഅനുസരിചുു്ര
ണുുിനംുവളതരകുുുറചുു്പാർശവുേലങുുൾമാനതുകമയുളുുുഎ
നുുതംുകുറഞുുവിലയകുുു്ഇവലഭയുമാണുഎനുുതംുരാജയുാ
നുുരവിപണിയിൽആവശയുകുുാർകുടുനുുതിനുകാരണമാ
ണ.ുസുകുുികുുുനുുതിനുളുുസംവിധാനങുുളംുകുറഞുുതച
ലവിൽഏർതപുുടുതുുാനാകംു.

തകാവിഡിനുഎതിരായവാകസുിൻവികസിപുുികുുുനുുതി
നുളുുനശുമങുുളികലർതപുുടുുരാജയുങുുൾകലാകാകരാഗയുസംഘട
നയുകുുുംപരസപ്രവംുനൽകിയഉറപുു്വാകസുിൻആേയും
ആരുവികസിപുുിചുുാലംുഅതുകലാകതുുിതുുുയാതകആയി
രികുുുതമനുുുംഎലുുാരാജയുങുുളിതലയംുപൗരനുുാർകുു്അതു
ലഭികുുാനുളുുഅവകാശംഅംഗീകരികുുുതമനുുുമായിരുനുുു.
വികസിതരാജയുങുുൾതങുുൾകുു്ആവശയുംകവണുുതിതുുുപ
ലമടങുുുവാകസുിനുകൾഉറപുുാകുുികുുഴിഞുുു.കലാകജന
സംഖയുയുതട14ശതമാനംമാനതുംവരുനുുഅവരാണുഇതുവ
തരയുളുുതിൽ53ശതമാനംവാകസുിനുകളംുസവുനുുമാകുുി
യിടുുുളുുത.ുവികസവുരരാജയുങുുളിലംുേരിനേുരാജയുങുുളിലംുഉ
ളുുവർകുു്വാകസുിൻലഭികുുാനുളുുസാധയുതനകനുുകുറവാ
ണുഎനുുർഥം.

അവിതടയാണുഏഷയുയിതലഅയൽരാജയുങുുകളാടുഇനുുുയ
സമഭാവനകയാതടതപരുമാറിമാതുകകാണിചുുത.ുനിലവിലു
ളുുവാകസുിനുകൾകുുുപുറകമഅരഡസൻവാകസുിനുക
ൾകുടിഇനുുുയൻകമുുനികൾനിർമികുുുനുുുണു്ു.മഹാമാരിരാ
ജയുങുുളുതടഅതിർതുുികനാകുുാതതയാണുവയുാപിചുുത.ുഅ
തിനാൽവാകസുിനുകൾലഭയുമാകകുുണുുതംുഅങുുതനയാക
ണം.ബംഗുുാകേശികലകുു്ഇനുുുയവാകസുിൻഅയചുുതിതനതു
ടർനുു്കചനപാകുുിസുുാനികലകുുുവാകസുിൻഅയയകുുുു
നുുതായിവാർതുുയുണുു്.പാകുുിസുുാനുവാകസുിൻനൽകാ
ൻഇനുുുയതയാറാതണകുുിലംുഅവർഇനുുുയതയസമീപികുുാൻ
കുടുുാകുുിയിടുുിലുു.വാകസുിൻബലപരീകുുണതുുിനുളുുഉപക
രണമായിടുുലുു,സഹവർതുുിതവുതുുിതുുുയംുസമാധാനതുുി
തുുുയംുഉപാധിയായാണുകാകണണുുത.ു

പോരാട്്ത്്ിൽനിന്്്ഉയർന്്്വന്്വീരപ്ര്ഷൻ
പരു  ഹള്ാ  ദ ുസി  ങ ുര  ടടു ു ൽ, 
ടേ  പദുുു സാം  സ്  ോ  രി  േ, ട ു റി  സം സ  ഹ  മ  പതുുുി
(സവു  ത  പതുുു ച ു മ  ത  ല) കനതാജിസുഭാഷ്ചനദുുു

കോസിതുുുജീവിതം
കോരാടുുതുുിതുുുകഥയാണ.ുകക
കളാൽനിലംകീറാൻശകുുിയുളുു
വൻ;ആകാശതു്ുഒരുേവുാരംഉ
ണുുാകുുുനുുതിതനകുുുറിചു്ുസംസാ
രികുുുനുുവൻ;തതുുുപരിനശുമതുുി
ലുതടലകുുുയങുുൾകനടാൻആകാം
കുുയുളുുഒരാൾ;സൗജനയുമായിഒ
നുുുംസവുീകരികുുാതുുവൻ;സവുാത
നനുുുുയംലഭികുുുതമകുുിൽതതുുുര
കുുംതോരിയാൻഅവൻതയാറാ
ണ.ുകനതാജിയുതടഒതോറുുവിളി

യിൽആയിരകുുണകുുിനാളുകൾജീവൻബലിയർപുുിചുുു.അ
കദുുഹംതൊടിയിടയിൽനബുിടുുീഷുകാർതകുുതിതരഒരുകസനയു
തതുുസുഷുുിചുുു.അകദുുഹതുുിൽനിനുുുളുുഒരുമുനേുാവാകയും
ആകാശതു്ുമുഴുകി-ജയുഹിദു്ു.

രക്്ംതര,്സവ്ാതനത്്്്യംനൽകാം
ഒഡിശയിതലകടുുകുുിൽജനിചുുകനതാജി,ബംഗാളിതലതൊ

ൽകുുതുുയിൽനിനു്ുബിരുേംകനടി,നബുിടുുനിൽഒരുഐസിഎ
സ്ഉകേുോഗസുുനാകുനുുതിലുതടതതുുുകഴിവുതതളിയിചുുു.എ
നുുാൽകോലികോതൊപുുംവരുനുുസുഖസൗകരയുങുുൾതതുുു
ജീവിതതുുിൽപതിവിലുുായിരുനുുു.അകദുുഹതുുിനുകോരാടുു
തുുിതുുുഒരുചരിനതുംഎഴുകതണുുിവനുുു.സവുാതനനുുുുയസമരംന
ടകതുുണുുിവനുുഒരുകോദുുാവായിരുനുുുഅകദുുഹം.സവുാതനനുുുുയ
നപുസുുാനതതുുഅകദുുഹംപുർണഹുേയകതുുതടസവുീകരിചുുു
എനുുുമാനതുമലുു,സവുാതനനുുുുയതുുിതുുുനപുകോേനവുമായി.""എ
നികു്ുരകുുംതര,ുഞാൻനിങുുൾകു്ുസവുാതനനുുുുയംനൽകംു''
എനുുമുനേുാവാകയുമുയർതുുിഅകദുുഹംരാജയുതതുുഉണർതുുാ
ൻതുടങുുി.അകദുുഹതുുിതുുുതതുുുവചിനുുയുതടയംുവയുകുുിതവു
തുുിതുുുയംുനപുഭാവംഅതുുരതുുിലായിരുനുുു,അകദുുഹതതുു
നശുദുുികുുുനുുവർഅകദുുഹതുുികലകു്ുആകർഷികുുതപുുടുുു.അകദുു
ഹതുുിതുുുനപുശസത്ിഉയരുകയംുതോതുജനങുുളുതടകനതാ
ജിയായിമാറുകയംുതചയതു.ു
ഭാരതമാതാവിതനഅകദുുഹംവളതരയധികംഇഷുുതപുുടുുിരു

നുുു.അടിമതുുതുുിതുുുചങുുലകളുമായിബനുുിപുുിചുുിരുനുുരാ
ജയുംഅകദുുഹതതുുസമാധാനപരമായിജീവികുുാൻഅനുവേി
ചുുിലുു.രാജയുകതുുടുളുുഅകദുുഹതുുിതുുുസക്നഹമാണുഈ
അതുുുതതുുികലകു്ുനയിചുുത.ുരാജയുാതിർതുുികുുപുുുറമുളുുആ
ളുകളിലംുഅകദുുഹകതുുടുളുുആരാധനവളർനുുു.നിരവധി
സുനപുധാനരാജയുങുുളിതലരാഷ്നടുതുുലവനുുാർഅകദുുഹകതുു
തൊപുുംനിനുുു.രാജയുതുുിനുപുറതുുുംസവുാതനനുുുുയസമരതുുി
തുുുജവുാലകനതാജികതുുിചുുു.അകദുുഹംഒരുപുതിയകസന
തയസുഷുുികുുുകയംുആശകുുിതയരാജയുതതുുശനതുുകുുളുതട
മുമുുാതകആസാദുഹിദു്ുേൗജു(ഇനുുുയൻനാഷണൽആർമി)
അവതരിപുുികുുുകയംുതചയതു.ു""േിലുുിചാകോ''എനുുമുനേുാവാ
കയുംഅകദുുഹംഒരുപുതിയമകോഭാവകതുുതടനൽകി,ഇനുുുയ
യുതടവികോചനതുുിനായുളുുയാനതുആരംഭിചുുു.തതുുു
60,000ൽപുുരംവരുനുുകസനയിതലഏകകേശം26,000കസ
നികർരാജയുതുുിനായിജീവൻബലിയർപുുിചുുു.സുഭാഷ്ചനദുുു
കോസിതുുുനതുിവർണതുുിൽതോതിഞുുലയൺഓഫുഇ
നുുുയഅനുുകോതടജീവികുുാൻനബുിടുുീഷുകാതരഎലുുാശകുുി
കോതടയംുതവലുുുവിളികുുുകയായിരുനുുു.ഈഅലർചുുനബുിടുുീ
ഷുകാരുതടഹുേയമിടിപു്ുവർധിപുുികുുുകയംുനബുിടുുീഷുകാർഇ
നുുുയവിടുുകൊതടഅവസാനികുുുകയംുതചയതു.ു

കോൺനര്സം്കനതാജിയം്
"വിജയംഎലുുായകുപുുഴംുപരാജയതുുിതുുുസത്ംഭതുുിൽ

നിൽകുുുനുുു'.സുഭാഷ്ചനദുുുകോസ്ഈതതുുുവചിനുുയിൽജീ
വികുുുകയംുമറുുുളുുവതരഅകതരീതിയിൽനപുകോേിപുുികുുുക
യംുതചയതു.ുകനതാജിനിരവധിതവണപരാജയങുുൾകനരി
ടുുു,പകകുുഅകദുുഹംആപരാജയങുുതളതതുുുകോരാടുുതുുിലു
തടവിജയകരമായഒരുകഥയായിപരിവർതുുനംതചയതു.ുഅ
തുമുനിസിപുുൽരാഷ്നടുീയമായാലംുസാധാരണകൊൺനഗുസു
കാരനിൽനിനു്ുകൊൺനഗുസ്നപുസിഡുുുികലകുുുളുുയാനതുയാ

യാലംു,കോർകവഡുകലുുകുുിതുുുരുപീകരണമായാലംു,ഇ
നുുുയൻനാഷണൽആർമിയുതടകോരാടുുമായാലംു,അകദുുഹം
ഉനുുതവിജയംകനടി.
മഹാതുുാഗാനുുിയുതടകനതുതവുംകോസ്സവുീകരിചുുു.പ

കകുുവികോധാഭാസതമനുുുപറയതടു,ുകൊൺനഗുസ്വിടാൻഗാ
നുുിജിതതനുുകാരണമായി.എനുുാൽരണുുുകനതാകുുൾകുുും
എകപുുഴംുപരസപ്രബഹുമാനമുണുുായിരുനുുു.കനതാജിഒരി
കുുലംുഗാനുുിജിതയകുുുറിചുുുകോശമായിസംസാരിചുുിടുുിലുു.
കനതാജിരണുുുതവണകൊൺനഗുസ്നപുസിഡുുുായിതതര
തഞുുടുകുുതപുുടുുു.പകകു,ുഅകദുുഹംആേയുംനപുസിഡു്ുുസുുാ
നംഉകപകുുികുുുകയംുപിനുുീടുകൊൺനഗുസ്വിടുകയംുതച
യതു.ുഅതിനുകശഷം,ഇനുുുയൻസവുാതനനുുുുയസമരതുുിതുുുഒരു
അധയുായംഅകദുുഹംഅവകശഷിപുുിചുുു,അതിതുുുതാളുകൾ
കചർകുുുനുുതുഇകപുുഴംുതുടരുനുുു.
1939ലംുഅതിനുകശഷവംുകൊൺനഗുസുകാർകുുുംകമുുുയു

ണിസുുുുുകൾകുുുംരാജയുതുുിതുുുസവുാതനനുുുുയതതുുകുുുറിചുുുളുു
നിലപാടുവയുകുുമാകുുാൻകഴിയാതതവനുുകപുുൾ,സവുാതനനുുുുയ
സവുപനുവുമായിഹിറു്ുലർ,മുകോളിനി,കൊകോ,സുുുുാലിൻഎ
നുുിവരുമായികനതാജിചങുുാതുുതുുിലായി."ആസാദുഹിദു്ു
േൗജ'ുസുുാപികുുുകമാനതുമലുു,1943ഒകകുറുുബർ24നുഅകദുു
ഹംആസാദു(സവുതനനുുു)ഗവതമുുുു്ുരുപീകരികുുുകയംുതച
യതു.ുജർമനി,ഇറുുലി,ജപുുാൻ,അയർലൻഡ,ുകചന,തൊറി
യ,േിലിപുുീൻസ്തുടങുുിഒൻപതുരാജയുങുുളിൽനിനുുുംഈ
പുതിയരാജയുതുുിനുഅംഗീകാരംലഭിചുുു.
ഇനുുുയസവുാതനനുുുുയംകനടിയസമയതു്ുതകുുമു്ുുഅറുുുലിനബുിടുുീ

ഷ്നപുധാനമനനുുുിയായിരുനുുു.1956ലാണുഅകദുുഹംതൊൽകുു
തുുയിതലതുുിയത.ുഅകുുാലതു്ുഅകദുുഹതുുിതുുുആതികഥയ
നായഗവർണർജസുുുുിസ്പി.ബി.ചനകുവർതുുിഇനുുുയയകുു്ുസവുാ
തനനുുുുയംനൽകാനുളുുനബുിടുുീഷ്തീരുമാനതുുിതുുുകാരണം
അകദുുഹതുുിൽനിനു്ുകതണുുതുുാൻനശുമിചുുു.കനതാജിസുഭാ
ഷ്ചനദുുുകോസിതുുുആസാദുഹിദു്ുേൗജിതുുുകസനികനപു
വർതുുനങുുൾവർധിചുുതിനാൽഇനുുുയൻകസനയുതുുിതുുു
യംുനാവികകസനയുതടയംുനബുിടുുീഷ്ഭരണകുടകതുുടുളുുവി
ശവുസത്തകുറഞുുുവരികയാതണനു്ുഅറു്ുലിപറഞുുിരുനുുു.
ഇതുഒരുനപുധാനകാരണമായിരുനുുു.ഇനുുുയയുതടസവുാതനനുുുുയ
തുുിനുസുഭാഷ്ചനദുുുകോസിതുുുമഹതുുായസംഭാവനഈ
അംഗീകാരംതതളിയികുുുനുുു.ആർ.സി.മജംുോർഎഴുതിയ
"എഹിസുുുുറിഓഫുബംഗാൾ'എനുുപുസത്കതുുിൽജസുുുുിസ്ച
നകുബർതുുിനപുസാധകനുഎഴുതിയകതുുിൽഇതിതുുുപരാമ
ർശമുണു്ു.

ജബൽപ്ർ,വികവകാനന്്ൻ
മധയുനപുകേശിതലജബൽപുരിനുകനതാജിയുതടജീവിതതുുി

ൽസുനപുധാനസംഭാവനയുണു്ു.നർമേയുതടതീരങുുൾഅകദുു
ഹതുുിതുുുജീവിതതതുുമാറുുിമറിചുുു.നതുിപുരകൊൺനഗുസ്സ

കമുുളനം1939മാർചുുിൽജബൽപുരിൽനടനുുു.ആകോഗയും
കോശമായിരുനുുിടുുുംഅതിൽപതകുുടുകുുാൻഒരുസത്നുടചുുറിൽ
കനതാജിഎതുുിയിരുനുുു.അതിനുകശഷം,1939ജുകലനാ
ലിനുഅകദുുഹംവീണുുുംജബൽപുരിതലതുുികോർകവഡുകലുു
കു്ുരുപീകരിചുുു,അവിതടകനതാജികു്ുഅഭുതപുർവമായസവുീ
കരണംലഭിചുുു.മധയുനപുകേശിതലജനങുുൾകു്ുകനതാജിയുമാ
യിആഴതുുിലുളുുബനുുമുണു്ു.സംസുുാനതതുുഎലുുാപടുുണ
ങുുളിലംുഅകദുുഹതുുിതുുുകപരിൽഒരുവാർഡുണു്ു.കനതാജി
കോടുളുുസംസുുാനതതുുജനങുുളുതടഅഗാധമായവിശവുാ
സതുുിതുുുനപുതീകമായസഹകോഗുനകുീഡമണുുൽകഴിഞുു
37വർഷമായികേശീയകബഡിമതുുരവംുമറു്ുകായികമതുുര
ങുുളംുഅകദുുഹതുുിതുുുസമ്രണയകുുുായിസംഘടിപുുികുുുനുുു.
ജബൽപുർ,ശിവുനിജയിലുകളിൽഅടയകുുുതപുുടുുവരിൽഅ
കദുുഹവംുഉൾതപുുടംു.
ഇംഗുുീഷ,്ഹിദുുി,ബംഗാളി,തമിഴ,ുതതലുകു്ു,ഗുജറാതുുി,പഷ്

കൊഭാഷകളിൽകോസിനുഅഗാധമായനപുാവീണയുംഉണുുാ
യിരുനുുു.ആസാദുഹിദു്ുേൗജിൽഅകദുുഹംഈഭാഷകളിലു
തടരാജയുതതുുമുഴുവൻആളുകളുമായിസംവേികുുുകയംുസ
കദുുശങുുൾനൽകുകയംുതചയതു.ുതതുുുസഹനപുവർതുുകർ
കു്ുകനതാജിയുതടസകദുുശംഇതായിരുനുുു:""വിജയംവിദുര
മായിരികുുാം,പകകുുഅതുഅതയുനുുാകപകുുിതമാണ.ുഒരുവയു
കുുികു്ുനിശുുയോർുുഢയുമിതലുുകുുിൽ,അയാൾകു്ുഒരികുുലംുവ
ലിയവനാകാൻകഴിയിലുു.എനുുാൽആനുുരികമായിമതറുുതനുു
കുുിലംുഉണുുായിരികുുണം''-കോസ്പറയാറുണുുായിരുനുുു.
കനതാജിഇനുുുയയിൽ11തവണജയിലിൽഅടയകുുുതപുുടുുു.

എനുുാൽ,അടിമതുുതുുിൽനിനു്ുകോചിപുുികുുതപുുടുനുുതിതുുു
പാണുുിതയുവംുകോകതുുിതലഉനുുതകനതാകുുതളകണുുുമുടുുു
നുുതിലുതടതതുുുലകുുുയംസാകുുാതകുരികുുാനുളുുആനഗുഹ
വംുഅകദുുഹംനപുകടിപുുിചുുു.ഇനുുുയൻകനതുതവുതുുിനുആകോള
സവുതവുംനൽകിയതിതുുുബഹുമതിസുഭാഷ്ചനദുുുകോസിനാ
ണ.ുകനരകതുുസവുാമിവികവകാനദുുൻഇനുുുയയുതടആതുുീയ
വംുസാംസക്ാരികവുമായകനുശഷഠ്തയംുസവുതവുവംുകോക
തതുുഅറിയിചുുിരുനുുു.അതുതൊണുുാണുസവുാമിവികവകാന
ദുുതുുുസവുാധീനംഅകദുുഹതുുിൽകാണതപുുടുുത.ുസുഭാഷ്ചനദുുു
കോസ്ഒരികുുലംുഭഗവദഗുീതാവായനഉകപകുുിചുുിലുു.
സവുാതനനുുുുയതുുിനായുളുുസുഭാഷ്ചനദുുുകോസിതുുുകോരാ

ടുുംഇനുുുയയകുു്ുമാനതുമലുു,എലുുാമുനുുാംകോകരാജയുങുുൾകുുും
നപുകോേനമായി.രണുുാംകോകമഹായുദുുതുുിനുകശഷംഅടു
തുു15വർഷതുുിനുളുുിൽമുനു്ുഡസൻഏഷയുൻരാജയുങുുളി
ൽസവുാതനനുുുുയഗാനങുുൾആലപിചുുു.ഇനുുുയൻസവുാതനനുുുുയസമ
രവംുസുഭാഷ്ചനദുുുകോസിതുുുകനതുതവുതുുിലുളുുസവുാത
നനുുുുയസമരകോരാടുുവംുആരാജയുങുുതളആഴതുുിൽസവുാധീനി
ചുുു.കനതാജിയുതടപേവിആകോളതലതുുിൽഅകദുുഹതതുു
സവുാതനനുുുുയതുുിതുുുവീരപുരുഷനാകുുി.

കൊവിഡ്കാലകത്്റിപ്്ബ്്ിക്്്ദിനം

1950ൽുുഇനുുുയറിപുുബുുികുുായി.ഭരണ
ഘടനനിലവിൽുുവനുുതിതനയാ

ണുറിപുുബുുികുുായിനപുഖയുാപികുുുനുുത.ു1950ജ
നുവരി26നാണുഭരണഘടനനിലവിൽുുവനുു
ത.ു1951ൽുുആേയുറിപുുബുുികു്ുേിനാകഘാഷംവള
തരലളിതമായാണുനടതുുിയത.ുഎടുുുകുതിര
കതളതകടുുിയവണുുിയിൽുുരാഷ്നടുപതികോ.രാ
കജനദുുുനപുസാദു പടുുാളഅകമുുടികയാതട തകാ
ണാടുു്സർുുകുുിൾുുവഴിഇർുുവിൻുുകസുുുുഡിയതുുി
ൽുു(ഇനുുതതുുനാഷണൽുുകസുുുുഡിയം)കഘാഷ
യാനതുയായി എതുുി. ഒനുുാം റിപുുബുുികു ആ
കഘാഷംകാണാൻുുവൻുുജനകുുുടുുമായിരുനുുു.
ജനങുുളുതടആകവശംകണുുതുതകാണുുാക

ണം1952തലരണുുാമതതുു റിപുുബുുികുപകരഡു
വിപുലമായിനടതുുാൻുുസർുുകുുാർുുതീരുമാന
മായി.നപുതികരാധമനനുുുാലയതതുുയാണുപകര
ഡിതുുുചുമതലഏൽുുപുുിചുുിരികുുുനുുത.ുഎലുുാ
സംസുുാനങുുളുതടയംുനപുാതിനിധയുംഉണുുാക
ണതമനുു്സർുുകുുാർുുനിർകേശവംുവനുുു.പല
സംസുുാനങുുളംുസവുയംമുകനുാുടുുുവനുുു.കകര
ളതുുിനുകവണുുിനപുവർുുതുുികുുുനുുനപുതികരാധ
മനനുുുാലയതുുിതലഉകേുയാഗസുുർുുകാർുുടുുുണിസു്ുുു
ശകുുറിതനയാണുസമീപിചുുത.ുകാർുുടുുുണിസു്ുുുശ
കുുറംുനപുധാനമനനുുുിജവഹർുുലാൽുുതനഹറ്ുവംു
തമുുിലുളുുസുഹുദുബനുുമാണുഇതിനുപി
നുുിതലനുുതുഎടുതു്ുപറകയണുുകാരയുമിലുുകലുാു.
ശകുുർുുഅവസരംപാഴാകുുിയിലുു.ഡൽഹിയി

ൽുുകഴിയുനുുഅവസരതുുിൽുുതികചുുും ഒരു
കകരളീയനായി തതനുുയാണുഅകദുുഹം കഴി
ഞുുിരുനുുത.ു കകരളതുുിതല ഒരുതറവാടുുിൽുു
കപാകുനുു നപുതീതിയാണുശകുുറിതുുു വീടുുിൽുു
കപായാതലനു്ുഎനതുകയാനപുശസത്ർുുപിൽുുകുുാ
ലതുു്കരഖതപുുടുതുുിയിരികുുുനുുു.ശകുുറിതുുു
നപുിയശിഷയുൻുുകാർുുടുുുണിസു്ുുുകുടുുിയായിരുനുുു
അനുു്കകരളകുുബിതുുുതസനകുടുുറി.കകരളകുു
ബുുിലിരുനു്ുകുടുുിയംുമറുുുംഒരുരുപകരഖഉണുുാ
കുുി.
രണു്ുകലുുടുുുകളാണുകകരളതുുിനുഅനുവേി

കുുതപുുടുുത.ുകകരളമാതുകയിലുളുുഒരുവീടായി
രികുുണം ഒനുുാം കലുുടുു്. കഥകളിയായിരികുു
ണംരണുുാമതതുുകലുുടു്ു.കുടുുിയുതടയംുസംഘ
തുുിതുുുയംു ആശയതുുിനു ശകുുറിതുുു പചുു
തകുാുടിയംുലഭിചുുു.ശകുുർുുകനരിടുുുകനതുതവും
നൽുുകികപുുവുഡിൽുുകകരളമാതുകയിലുളുു
ഒരുനഗുൻുുവീടുതയാറാകുുി.തതങുുിതുുുയംുമറുുും
കടുുൗടുുുകൾുുശകുുർുുതതനുുയാണുതയാറാകുുിയ
ത.ുതപയുുുുിങുുിതുുുകാരയുതുുിൽുുശകുുറിതനസ
ഹായികുുുകഎനുുതായിരുനുുുമറുുുളുുവരുതട
പണി. മണികുുുറുകകളാളം ശകുുർുു തപയിുുുി
ങുുിനായി തചലവഴിചുുു. തികചുുും ഒറിജിനലി
കനാടുകിടപിടികുുുനുുതപയുുുുിങുഎലുുാവരുതട
യംുനപുശംസയകുുുുപാനതുമായി.
ഡൽഹിയിതല മലയാളി തപൺുുകുടുുികതള

സംഘടിപുുിചു്ുകകതകാടുുികുുളിയംുഇതിനി
ടയിൽുുഒരുകുുി.ഓണാകഘാഷംചിനതുീകരി
കുുുകഎനുുതാണുകുടുുിയംുകുടുുരംുലകുുുയ
മിടുുത.ുനിലവിളകുുുംനിറപറയംുഎലുുാംഒ
രുകുുി.കാരണവരുതടകവഷംതചയുുാൻുുശ
കുുറിതനഎലുുാവരംു നിർകേശിചുുു. പതകുു
കാരണവതുുിയായിഒരാതളകിടുുിയിലുു.കാ
രണവതുുിയാവാൻുുനപുായമായവർുുതയാറാ
യിലുു.തചറുപുുകുുാരികളാതരകുുിലംുകാരണ
വതുുിയാകാൻുുതയാറാകംുഎനുുനപുതീകുു
യംുഅസുുാനതുുായി.കുടുുിതതനുുഒടുവി

ൽുുതതുുുഗുരുകുടിയായശകുുറിതുുുനിർകേശ
നപുകാരം കാരണവതുുിയാകാൻുു തയാറായി.
കുടുുിമീശവടിചു്ുകമയകുുുപുുിടു്ുകാരണവതുുിയാ
യകപുാുൾുുഅനുുംവിടുുതുഡൽഹിമലയാളികളാ
ണ.ുകാരണവതുുികൾുുഅയുുടാഎനുുായി.കു
ടുുിയുതടകമകുുപു്ുമാൻുുമറുുാരുമായിരുനുുിലുു,ശകുു
ർുുതതനു.ു.!കലുുടുുിതലകുടുുികളുതടകുടുുതുുിൽുു
ഞങുുളംുഉണുുായിരുനുുുഎനു്ുശകുുറിതുുുമക
ൾുുഅഭിമാനകതുാുതടപറഞുുിടുുുണു്ു.
അങുുതനറിപുുബുുികുേിനതുുിൽുുകകരളവീ

ടംുകഥകളിയംുനീങുുി.തപൺുുകുടുുികൾുുകക
തകാടുുികുുളിയംുആൺുുകുടുുികൾുുകകാൽുുകുുളി
യുമായി കകരള
തുുിതുുുകലുുടുുി
നു മിഴികവകി.
കാരണവരായി
ശകുുർുു ഒരു വാ
കുുിങു സുുുുികുുു
മായി എലുുാം
കനാകുുിനിനുുു.
കാരണവതുുി
യായി കാർുുടുുു
ണിസുു്ുുകുടുുിതപ
ൺുുകുടുുികൾുുകുു്
താളം പിടിചുുു
തകാടുതുുു. ക
ഥകളി കവഷ
വംു കലുുടുുിതുുു
ഭാഗമായി. മാങുുു
ളം വിഷ്ണു ന
മുുുരിയായിരു
നുുുഅനുു്കഥകളികവഷംതകടുുിയത.ുഅകദുു
ഹംയഥാർഥകഥകളികലാകാരനായിരുനുുു.
രാനതുിഎണുുതുുിരിതവളിചുുതുുിൽുുനിനുുുംക
ഥകളി പകൽുുതവടുുതുു്ആേയുമായിഅവതരി
കുുതപുുടുുു.
പകരഡു രാഷ്നടുപതി ഭവനിൽുു നിനുു് തറ

ഡകുോർുുടുു്വതരയാണുകപാകകണുുിയിരുനുുത.ു
കാരണവരായികവഷമിടുുശകുുറിനുനിൽുുകുുാൻുു
ബുദുുിമുടുുാണ.ുസലയുുടുു്സുുുുാൻഡിനുകശഷംശ
കുുർുുജികയാടുകലുുടുുിൽുുനിനുു്ഇറങുുുവാൻുുമറുുു
ളുുവർുുനിർുുബനുുിചുുു.അകദുുഹംജൻുുപഥുകനുകാ
സിങുുിൽുുവചുു്കലുുടുുിൽുുനിനുുിറങുുി.മറുുുളുുവ
ർുുകാരണവരിലുുാതതതറഡുകോർുുടുുികലകുു്നീ
ങുുി.തകാണാടുു്കപുുസ്ചുറുുിയായിരുനുുുപകര
ഡിതുുുറുടുു്.
കലുുടുുിനായിതയാറാകുുിയവീടുഒരർഥതുുി

ൽുുശരിയായവീടുതതനുുയായിരുനുുു.ചായ
യംുമറുുുംവീടിനകതുു്ഒരുകുുിയിരുനുുു.കഘാ
ഷയാനതുയിൽുുപതകുുടുതുുഎലുുാവർുുകുുുംഭകുു
ണംആവീടുുിൽുുനിനുുാണനുു്തകാടുതുുത.ുതറ
ഡുകോർുുടുു്എതുുുനുുതിനുമുൻുുപുകുടുുിയംു
സംഘവംുകമയകുുുപുു്പകുതിയംുഉകപകുുിചുുി

രുനുുു.യാനതുയകുുുിതടപകരഡുകാണാൻുുകുടി
യ ജനകുുുടുുതുുിനിടയിൽുു നിനുു് കാരണവ
തുുിയായി കവഷമിടുുകുടുുികുു്പലരംുബീഡി
വാഗേുാനംതചയതുതുചിരികുു്വകനൽുുകിയ
തനുത!!
കകരളംഏതറ നശുദുുികുുതപുുടുുു.വൻുുഹിറുുാ

യി...മാധയുമങുുളിൽുുവാർുുതുുകൾുുവനുുു.കലുു
ടുുിതനകുുുറിചുു്മാനതുമായിരുനുുിലുുവാർുുതുു.കഥ
കളിഅപമാനികുുതപുുടുുുഎനുുമഹാകവിവളുു
കതുാുളിതുുുനപുസത്ാവനയംുപിനുുീടുപനതുങുു
ളിൽുുവനുുു.ശകുുറിതനയംുകുടുുകരയംുനഖശി
ഖാനുുംഎതിർുുതുുുതകാണുു്വളുുകതുാുൾുുനപു
സത്ാവനഇറകുുിയതുപകൽുുതവടുുതുുിൽുുകഥ
കളിഅവതരിപുുിചുുതുതകാണുുാണ.ുവളുുകതുാു
ളിതുുുനപുസത്ാവനമലയാളപനതുങുുളിൽുുമാ
നതുമലുുകേശീയപനതുങുുളിലംുനപുസിദുുീകരികുു
തപുുടുുു.എനുുായാലംുകകരളതുുിതുുുകലുുടുു്ഏ
തറസംസാരവിഷയമായി.
എലുുാ വർുുഷവംു ചടങുുിൽുു പതകുുടുകുുാൻുു

ഏതതകുുിലംുവികേശരാജയുതുുിതുുുതലവൻുു
മുഖയുാതിഥിയായിഎതുുും.തൊവിഡുമഹാമാ
രിയുതടനിഴലുതണുുകുുിലംു72ാംറിപുുബുുികുു്പ
കരഡുതൊവിഡുമാനേണുുങുുൾുുപാലിചുുാണു

നടകുുുക.നബുിടുുീ
ഷ് നപുധാനമ
നനുുുി കബാറീസ്
കജാൺുുസണാ
യിരുനുുുഈവ
ർുുഷതതുുമുഖയുാ
തിഥി. പതകു,ു
നബുിടുുനിൽതൊ
വിഡിതുുുപുതി
യ വകകഭേം ക
തണുുതുുയതി
തന തുടർനുു്
അകദുുഹംയാനതു
റദുുാകുുി.വികേശ
നപുതിനിധി മു
ഖയുാതിഥിയായി
ഇലുുാതത 55 വ
ർുുഷങുുൾുുകുു് കശ
ഷമാണുഇകുുുറി

പകരഡുനടകുുുനുുത.ു
എനുുാൽവികേശതതുുമാധയുമപുുടതതനുുപ

തിവിലംുവിപരീതമായിഡൽുുഹിയിൽുുഎതുുി
യിടുുുണുു്.ഡൽുുഹിഅതിർുുതുുികളിൽനടകുുു
നുുകർുുഷകസമരതുുിതുുുഭാഗമായിറിപുുബുുി
കുു്േിനതുുിൽനടുാകറുുുർുുറാലിനടതുുുതമനുു്നപു
ഖയുാപിചുുിരികുുുകയാണ.ുവികേശകതുുയംുസവു
കേശകതുുയംുമാധയുമങുുളുതടവൻുുപടതതനുു
ഇതുറികപുാുർുുടുു്തചയുുാൻുുഎതുുിയിടുുുണുു്. നടുാ
കറുുുർുുറാലിനടനുുാൽുുഅതുഇനുുുയയകുുു്കലാക
രാജയുങുുളുതട മുനുുിൽുു വലിയ നാണകകുുടാ
കംു.
ഒനുുരലകുുംജനങുുളാണുസാധാരണറിപുു

ബുുികുു്പകരഡുവീകുുികുുാൻുുരാജപുഥിൽുുഎ
തുുാറ.ുപതകുുഇതുുവണ25,000കപർുുകുു്മാ
നതുമാണുഅനുമതി.മുൻുുവർുുഷങുുളിൽുു8.2കി
കലാമീറുുർുുദുരംപകരഡുഉണുുാകംു.ഇതുുവണ
വിജയുചൗകുുിൽുുനിനുു്ആരംഭിചുു്രാജപുഥി
ലുതടസഞുുരിചുു്3.3കികലാമീറുുർുുദുരതുുുളുു
നാഷണൽുുകസുുുുഡിയതുുിൽുുസമാപികുുും.
സർവീസിൽനിനുുുവിരമിചുുവകോധികരാ

യകയാദുുാകുുതളഇകുുുറിപകരഡിൽുുനിനുു്ഒ

ഴിവാകുുിയിടുുുണുു്. 15 വയസിനു താതഴയുളുു
കുടുുികൾകുുുപകരഡുവീകുുികുുാൻുുഅനുമതി
നൽുുകിയിടുുിലുു.321സ്കുുുൾുുവിേയുാർഥികളംു,
80നർുുതുുകരുമായിരാജപുഥിതലകലാനപുകട
നംചുരുങുുും.പതകുുമുൻുുവർുുഷങുുതളഅ
കപകുുിചുു്32നിശുുലേയുശയുങുുൾുുഉണുുാകംു.മു
ൻുുപു22മുതൽുു25നിശുുലേയുശയുങുുൾുുമാനതുകമ
പകരഡിതുുുഭാഗമായിഉണുുാകാറുളുുു.ഉതുുർുു
നപുകേശുഅവതരിപുുികുുുനുുകലുുടുു്അകയാധയു
യിൽുുഉയരുനുുരാമകകുുനതുതുുിതുുുമാതൃകയാ
ണ.ു
ഇതുുവണബംഗുുാകേശുആർുുമിയിതല 122

അംഗങുുൾുുഇനുുുയൻുുറിപുുബുുികുു്പകരഡിതുുു
ഭാഗമായിമാർുുചുുിൽുുപകുുാളിയാകംു.ഇതിനുമു
ൻുുപുനേുാൻുുസംു(2016),യുഎഇയംു(2017)മാ
നതുമാണുഇനുുുയൻുുറിപുുബുുികുു്പകരഡിതുുുഭാഗ
മായിപതകുുടുതുുിടുുുളുുവികേശരാജയുങുുൾ.അ
ടുതുുിതുുുഇനുുുയസവുനുുമാകുുിയറോൽുുവിമാ
നങുുളംുഇകുുുറിപകരഡിതുുുഭാഗമാകുനുുു
ണുു്.
രണുുുവർുുഷതുുിതുുുഇടകവളയകുുുുകശഷം

കകരളതുുിതുുുകലുുടുുുംപകരഡിൽുുഅണിനിര
കുുുനുുുണുു്.കകരളസർുുകുുാരിതുുുഇൻുുേർുുകമ
ഷൻുുആൻഡുപബുുികുു്റികലഷൻുുസ്വകുപുുി
നാണുചുമതല.ഡൽുുഹികകരളഹൗസിതലഇ
ൻേുർുുകമഷൻുുഓേിസർുുസിനികതാമസാണു
കകരള ടാകുലുയുതട കനാഡൽുു ഓേിസർുു.
തകായർുുഓഫുകകരളഎനുുവിഷയമാണുകക
രളംഇതുുവണടാകലുുയിൽുുേയുശയുവതകുരിചുുി
രികുുുനുുത.ുതതങുുുംകരികുുുംകതങുുയംുമട
ലംുചകിരിയംു,ചകിരിപിരികുുലംുകയർുുഉ
തപുനുുങുുളംുതതങുുിൽുുനിനുുുളുുകുരുകതുാു
ലതകാണുുുളുുമകനാഹരമായഅലകുുാരമായ
തതയുുവംു മറുുും കലുുടുുിതുുു ഭാഗമാണ.ു നപുശ
സത്സംഗീതജുുൻുുനശുീവതുുൻുുതജ.കമകനാ
നാണുസംഗീതംനൽുുകിയത.ു
നപുശസത്ടാകലുുശിൽുുപുുിബപുുാേിതയുചനകു

വർുുതുുിയാണു കകരളതുുിതുുു കലുുടുു് രുപക
ൽുുപുുനതചയുുുനുുത.ുരാജപുഥിൽുുഒരുടാകലുുഒ
രുമിനിറുു്മാനതുമാണുകാണികൾുുകുു്മുനുുിൽുുഉ
ണുുാകുക.രാജപുഥിതുുുഇരുവശങുുളിലുളുുവ
ർുുകുുുംഒകരകപാതലകാണുവാൻുുസാധികുുു
നുു തരതുുിലായിരികുുണം നിർുുമാണം. വിേ
ഗേുജുറിഅംഗങുുൾുുനിർകേശികുുുനുുമാറുുങുു
ൾുുപലകുറിനടകുുുനുുമീറുുിങുുിൽുുവരുതുുിഘ
ടുുംഘടുുമായാണുഒരുകലുുടുുിനുഅംഗീകാരംല
ഭികുുുക. ഇകുുുറി ബപുുാ ചനകുവർുുതുുി ഏഴു
കലുുടുുുകൾുുനിർുുമികുുുനുുു.കഴിഞുു25വർുുഷ
മായികകരളതുുിതുുുകലുുടുു്രുപകൽുുപുുനതച
യുുുനുുതുബപുുാചനകുവർുുതുുിയുതടകനതുതുുുവ
തുുിൽുുതതനുുയാണ.ു
മതറുാുരു നപുകതുയകതകുടിഇതുുവണറിപുു

ബുുികുേിനപകരഡിൽുുഉണുുാകംു.കകരളതുുി
തുുുതനതുവഞുുിപുുാടുുായ""തിതുുിതുുാരാതി
തുുിതതു,ുതിതതുുയുതകതതയതുതയുകതാം...
കുടുുനാടൻുുപുഞുുയിതല...''എനുുതുപകരഡിൽുു
ഉയർുുനുുുകകൾുുകുുും.കകരളതുുിതുുുഎൻുുസി
സികകഡറുുുകളുതടമാർുുചുുിതുുുതാളംവഞുുി
പുുാടുുാണ.ു കകരള- ലകുുേവുീപുഡയറകറുുുകററുുി
തല82,000കതുാുളംകകഡറുുുകതളനപുതിനിധീ
കരിചുു്26കപരാണുഡൽുുഹിയിൽുുപരിശീലനം
നടതുുുനുുത.ുപകരഡുഗാനമായിവഞുുിപുുാടുു്
കുടിഉൾുുപുുടുതുുിയതുകകഡറുുുകളുതടആതുു
വിശവുാസംവർധിപുുിചുുിടുുുണുു്.

റിപ്്ബ്്ിക്ദിനപരേഡിലെരേേളരല്്ട്്ില്്്അവസാനമി
നിക്്്പണിനടക്്്ന്്തിന്മ്ന്്ില്്ബപ്്ാചകേ്വര്്ത്്ി.

ഫോഫട്ാ്:വിനായക്ബാബ്

വിജയ്ചൗക്്്
സധുീർ നാഥു

ഇംഗ്്ീഷിന്ത്ലയ്മായ
മലയാളംവാക്്്കൾ
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തുു്ഭരണഭാഷപുർണമായംു
മലയാളമാകുുാനുളുുഊർജി
തനടപടികളാണുസർകുുാർ
സവുീകരിചുുിടുുുളുുതതനുു്മുഖയുമ
നനുുുിപിണറായിവിജയൻ.കക
നദുുുസർകുുാർ,വികേശരാജയു
ങുുൾഎനുുിവയുമായുളുുക
തുുിടപാടുകൾ,നിയമനപുകാ
രംഒഴിവാകുുാൻകഴിയാതുു
സാഹചരയുങുുൾഎനുുിവയകുുു്
ഇംഗുുീഷ്ഉപകോഗികുുുനുു
തൊഴിതകഭരണഭാഷമലയാ
ളമായിരികുുണതമനുു്എലുുാവ
കുപുുുകൾകുുുംസുുാപനങുുൾ
കുുുംകർശനനിർകേശംനൽ
കിയിടുുുണുു്.സർകുുാർസർവീ
സിൽനപുകവശികുുുനുുവർമല
യാളഭാഷകകകാരയുംതചയുുാ
ൻനപുാപതുരാതണനുു്ഉറപുുുവ
രുതുുാനംുനടപടിസവുീകരിചുുി
ടുുുതണുുനുുുംഇതുസംബനുുിചുു
ആർ.രാമചനദുുുതുുുസബമുിഷ
നുമറുപടിയായിമുഖയുമനനുുുിപ
റഞുുു.
പുുസ്ടുതലംവതരഅടി

സുുാനകോഗയുതയുളുുഎലുുാ
പരീകുുകൾകുുുംകകരളപബുുി
കുസർവീസ്കമുുിഷൻമലയാ
ളതുുിലാണുകോേയുകപപുുർത
യാറാകുുുനുുത.ുനഴസുറിസക്ു

ൾടീചുുർഉൾതപുുതടകഹ
സക്ുൾതലംവതരയുളുുഅ
ധയുാപകതസത്ികകൾകുുും
കോേയുകപപുുർമലയാളതുുിലാ
ണ.ുസാകകുുതികപരിജുുാനം
ആവശയുമുളുുതസത്ികകൾ
കുു്ഇംഗുുീഷിലാണുകോേയുങുു
ൾ.സാകകുുതികവിഷയങുുൾ
ഉൾതപുുതടഉയർനുുകോഗയുത
കൾകുു്പഠനമാധയുമംഇംഗുുീഷ്
ആയതിനാൽമലയാളതുുിതല
കോേയുകപപുുറിനുനപുാകോഗിക
ബുദുുിമുടുുുണുു്.ഇതുപരിഹരി
കുുാൻസർവകലാശാലാകവ
സ്ചാൻസലർമാകോഅവർ
നിർകേശികുുുനുുസുുിരംനപുതി
നിധികകോഅംഗങുുളായംു
ഭാഷാഇൻസുുുുിറുുുയുടുു്ഡയറകറുുു
ർകൺവീനറായംുഉപസമി
തിരുപീകരിചുുിടുുുണുു്.
ഇംഗുുീഷിതലസാകകുുതികപ

േങുുൾകുു്തുലയുമായമലയാള
പോവലിതയാറാകുുുനുുമുറ
യകുുു്കുടുതൽപരീകുുകൾമ
ലയാളതുുിൽനടതുുാം.ഉകേുോ
ഗാർഥികളിൽ90ശതമാനം
കപരംുഎഴുതുനുുപരീകുുക
ൾമുഴുവൻമലയാളതുുിൽത
തനുുകോേയുവംുഉതുുരവുതമ
നുുസുുിതിയായികുുഴിഞുുിടുുു
തണുുനുുുംമുഖയുമനനുുുിപറഞുുു.

അഭിമാനകരം,ഇത്
ഇന്്്യയ്ടെമാത്ക
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ബൈഡകന്്്കസേയ്്രിറ്്ി
േൗണസിെിലം്മെയാളിത്്ിളക്്ം
മ്ൈമ്് (ആലപ്്്ഴ):അകമരിക്്ന പര്സിഡ്്്്നോ
ഹബഡക്്്കസകയ്്രിറ്്ികൗണസിലിലം്മലയാളി
ത്്ിളക്്ം.ആലപ്്്ഴതണ്്ീരമ്ക്്ംകണ്്ങ്്രരള്്ിക്്്
സമീരമ്ള്്കളത്്ിലക്ടം്ബത്്ികലശാന്്ി(45)
ആണ് അകമരിക്്ന പര്സിഡ്്്ിക്്്
കസകയ്്രിറ്്ികൗണസിലികലസ്പര്ധാ
െസ്്ാെനത്്ക്്്െിയമിതയായത.്
നജണലിസംനോഗയ്തയ്ള്്ശാന്്ി

ജെിച്്തം്വളരന്്തം്അകമരിക്്യി
ലതകന്്യാണ.്ബിഎസ്സിരാസായ
ശാന്്ിയ്കടരിതാവ്കപ്ോഫ.നോ.കജ
യിംസ് രിഎച്്്ഡി കെയ്്്ന്്തിൊയാ
ണ്60വരഷങ്്ളക്്്മ്മ്്്അനമരിക്്
യിനലയക്്്്വിമാെംകയറിയത.്ത്ടരന്്്അവികട
നൊകളജ് അദ്്്യാരകൊയി ജീവിതമാരംഭിച്്്.
കപ്ോഫ.ല്സിയആണ്ശാന്്ിയ്കടമാതാവ.്കപ്ോ
ഫ.ജയനസനോേരൊണ.്
ശാന്്ിയക്്്്ൊല്വയസ്ള്്നപ്്ഴാണ്അവ

സാെമായികണ്്ങ്്രകളത്്ിലതറവാട്്ികലത്്്ന്്

ത.്അതിന്നശഷംരിതാവ്മരിക്്്ന്്ത്വകരത
റവാട്്ികലമ്ത്്നജഷഠ്നനബബികയവിളിക്്്ക
യം്ക്ശലാനെ്േഷണംെടത്്്കയം്കെയത്ിര്
ന്്്.രണ്്്കൊല്്ംമ്മ്്്ജയിംസ്മരിച്്്.അതിന്

നശഷംകണ്്ങ്്രക്ടം്ബത്്ിനലക്്്നക്്
മാനെ്േഷണങ്്ളഉണ്്ായിട്്ില്്.നോലിത്്ി
രക്്്കളകാരണമായിട്്ാകാംനോണവി
ളിക്്ാത്്കതന്്ാണ്നബബിരറയ്ന്്ത.്
ഇനപ്്ള ശാന്്ി നോകള കണ്്ാകോന്്്ം
അറിയാന കഴിയില്്. ക്ഞ്്്ന്്ാളികല
കെറിയഓരമകളമാപത്മാണ്ഈവലയ്പ്്ച്്
ന്ള്്ത.്
മാധയ്മങ്്ളിലെിന്്ാണ്ശാന്്ിനോള്

കടസ്്ാെലബധ്ികയക്്്റിച്്്അറിയാനകഴിഞ്്
ത്എന്്്നബബിച്്ായന.അച്്ായക്്്മക്്ളം്നോ
ലിയ്മായിബന്്കപ്്ട്്്നകരളത്്ിന്കവളിയിലാ
ണ.്കരഷകൊയിര്ന്്നബബിച്്ായനം്ഭാരയ്ക
പത്ീെയം് മാപത്മാണ് കണ്്ങ്്രവീട്്ികല ഇനപ്്ഴ
കത്്താമസക്്ാര.

പി.സി.കോര്്ജികവ
വിയമസഭോസിച്്്
തിര്വെന്്പ്രം:രീഡെത്്ി
െിരയായകെയ്ാസപ്ത്ീകക്്തി
കരനോശംരരാമര്്ശംെടത്്ി
കയന്്ആനോരണത്്ിലരി.
സി.നോര്്ജ്എംഎല്്എകയ
െിയമസഭശാസിച്്്.സര്ീക്്
ര്്രി.പശ്ീരാമക്ഷണ്ൊണ്
ശാസിച്്ത.്നോര്്ജിക്്്െടര
ടിസഭയ്കടഅന്്സിന്നെ
ര്്ന്്തകല്്ന്്്സര്ീക്്ര്്രറ
ഞ്്്.
ശാസിക്്ാന്ള്്പര്ിവിനലജ

സ്ആന്്ഡ്എത്്ിക്സ്കമ്്ി
റ്്ിയ്കടര്രാര്്ശവയ്ാഴാഴെ്
െിയമസഭഅംഗീകരിച്്ിര്
ന്്്.ബിഷപ്്ായിര്ന്്പഫ്ാ
നക്്മ്ളയക്്്ലികെതികരര
രാതിെല്്കിയകെയ്ാസപ്ത്ീ
കക്്തികരയാണ്നോര്്ജ്അ
രകീര്്ത്്ികരമായരരാമര്്ശം

െടത്്ിയത.്ത്ടര്്ന്്്വെിതാ
കമ്്ിഷന്്അധയ്ക്്എം.സി.
നോസഹഫന്്സര്ീക്്ര്്ക്്
ര്്ക്്്ഇത്സംബന്്ിച്്്െ
ല്്കിയരരാതിഅനദ്്ൈംഎ.
പര്േീപ്ക്മാര്്അധയ്ക്്ൊയ
പര്ിവിനലജസ്ആന്്ഡ്എത്്ി
ക്സ്സമിതിക്്്ഹകമാറ്ക
യായിര്ന്്്.
ശാസെഅംഗീകരിക്്്ന്്

തായിരി.സി.നോര്്ജ്രറ
ഞ്്്.എന്്ാല്്കെയ്ാസപ്ത്ീ
കയസഭയില്്െിന്്്പ്റത്്ാ
ക്്ിയതായം്അവകരഅങ്്
കെവിളിക്്ര്കതന്്്ംനോ
ര്്ജ്രറഞ്്്.എന്്ാല്്കെയ്ാ
സപ്ത്ീആയാലം്സപ്ത്ീആയാ
ലം്അത്്രംനോശംരരാമ
ര്്ശംകതറ്്ാകണന്്്സര്ീക്്ര്്
രറഞ്്്

ധവസഹായമില്്,സ്്്്്ഡന്്്്കൊെീസ്
കേഡറ്്്പദ്്തിപപ്തിസന്്ിയില
കൊച്്ി:സരക്്ാരഫണ്്്ലഭിക്്ാത്്
ത്മ്ലം115ലപ്്രംസ്ക്ള്കളികല
സ്്്്്ഡ്്്്കോലീസ്നകഡറ്്്രദ്്തി
പര്തിസന്്ിയില. സംസ്്ാെകത്്
രതിൊയിരത്്ിലരരംക്ട്്ികള്കട
ക്ട്്ികപ്്ലീസ്നോൈംഇനോകടഇ
ല്്ാതാവ്കയാണ.്
സമ്ൈികപര്തിബദ്്തയ്ള്്ക്

ട്്ികകളവാരകത്്ട്ക്്ാനഗവണകമ
്്്്സ്ക്ള്കളിലെടപ്്ിലാക്്്ന്്ര
ദ്്തിയാണ്സ്്്്്ഡ്്്്കോലീസ്നക
ഡറ്്്രദ്്തി.
2014മ്തലഎസര്ിസിരദ്്തി

അന്വേിച്്് െടപ്്ിലാക്്ി വര്ന്്
എയഡ്ഡ്സ്ക്ള്കളക്്ാണ്സര
ക്്ാരഫണ്്്ലഭിക്്ാത്്ത.്ഇതിന്
മ്നപ്എസര്ിസിെടത്്്ന്്സ്ക്

ള്കളക്്്ം2014ന്നശഷംഅന്വ
േിക്്്ന്് ഗവണകമ്്്്സ്ക്ള്കള
ക്്്ംതടസംഇല്്ാകതഫണ്്്ലഭിക്്്
ന്പ്ഴാണ് യ്ണിനോമിനോ ഹേ
െംേിെ രരിശീലെത്്ിനോ രണം
ഇല്്ാകത 115സ്ക്ള്കളികലരതി
ൊയിരത്്ിലരരംനകഡറ്്്കള്കട
രരിശീലെംമ്ടങ്്്ന്്അവസ്്.
2014മ്തലഎയഡ്ഡ്സ്ക്ളില

രദ്്തിഅന്വേിക്്്ന്പ്ളരണ്്്
വരഷനത്്ക്്്അഞ്്്ലക്്ംര്രെി
നക്്രിക്്ാനം്ആരണംഉരനോ
ഗിച്്്രദ്്തിെടത്്ാനം്ത്ടരന്്്
ഫണ്്് അന്വേിക്്ാകമന്്്ം രറ
ഞ്്ിര്ന്്്.എന്്ാലഏഴ്വരഷംക
ഴിഞ്്ിട്്്ംഫണ്്്അന്വേിച്്ിട്്ില്്.െി
ല സ്ക്ള്കളില മാകെജക്മ്്്് ര

ണം െലകിയം് െിലയിടത്്് രിടി
എ,എസര്ിസിച്മതലക്്ാരായഅ
ധയ്ാരകരം് സൈ പര്വരത്്കരം്
സ്മെസ്കളായൊട്്്കാര്കടയം്
സൈകരണനത്്കടയം്രദ്്തിെട
പ്്ിലാക്്ിവര്ന്്്.ഏകനേശംരണ്്ര
ലക്്ംര്രഒര്വരഷംരദ്്തിക്്്
കെലവ്ണ്്്. സ്ക്ള അധികാരിക
ളം്രിടിഎയം്ച്മതലക്്ാരായഅ
ധയ്ാരകരം് രണം കകണ്്ത്്ാന
കരടാപ്്ാട്കരട്കയാണ.്
എസര്ിസിരദ്്തികയനകപന്്്ഗവ

ണകമ്്്്ഏകറ്്ട്ക്്്കയം്വിവിധ
സംസ്്ാെങ്്ളില െടപ്്ിലാക്്്ക
യം്നകപന്്്ഗവണകമ്്്്ഫണ്്്അന്
വേിക്്്കയം്കെയ്്്നപ്്ഴാണ്നക
രളത്്ിലഏഴ്വരഷംഇത്െടത്്ി

വര്ന്്സ്ക്ള്കകളപശ്ദ്്ിക്്ാകത
നോക്ന്്ത.്മ്ഖയ്മപന്്്ിക്്്ംമപന്്്ി
മാരക്്്ം ഒട്്െവധി െിനവേെങ്്ള
െലകിയിട്്്ംെിയമസഭയിലഎംഎ
ലഎമാരവിഷയംഉന്്യിച്്ിട്്്ം പര്
ശെ്രരിൈാരമ്ണ്്ായിട്്ില്്. കസല
ഫ് ഫണ്്ില പര്വരത്്ിക്്്ന്് അ
ധയ്ാരകര്കടനോഗംനെരന്്്ഫണ്്്
അന്വേിക്്ാനനവണ്്പശ്മങ്്ളെ
ടത്്്ന്്തിന് നൊരഡിനെഷന ക
മ്്ിറ്്ിര്രീകരിച്്്.115സക്്ള്കളി
ലെിന്്്ംഎംഎലഎമാര,രാപഷ്്്ീയ
പര്തിെിധികളഎന്്ിവരക്്്െിനവേ
െംെലക്ന്്തികോപ്്ംമ്ഖയ്മപന്്്ി
ക്്് നെരിട്്് െിനവേെം െലക്കമ
ന്്്നൊഓരഡിനെറ്്രഅന്ബ്നോ
ണഅറിയിച്്്.

ക്ഞ്്ികവഉകപക്്ിച്്്ോമ്േകൊപ്്ം
വാട്വിട്്യ്വതികയേസ്്്്ഡിയികെട്ത്്്
മ്വാറ്്്പ്ഴ:ക്ഞ്്ികെഉനരക്്ിച്്്
കാമ്കകോപ്്ംൊട്വിട്്യ്വതികയ
മ്വാറ്്്പ്ഴകോലീസ്കസ്്്്ഡിയികല
ട്ത്്്ഇരവിപ്രംകോലീസിന്ഹക
മാറി.വിവാൈത്്ിലെിന്്്ംപര്തിര്
ത വരന രിന്്ാറിയതികെത്ടരന്്്
കൊല്്ംകൊട്്ിയത്്്ആത്്ൈതയ്കെ
യത്റംസിയ്കടസനോേരിആനസി
കയയം് കാമ്കകെയ്മാണ് വയ്ാഴാ
ഴെ്കോലീസ്കസ്്്്ഡിയികലട്ത്്ത.്
ഏകറനൊളിളക്്ംസ്ഷ്്ിച്്റംസി

യ്കടമരണവ്മായിബന്്കപ്്ട്്്െട
ന്്പര്ന്ഷ്ഭങ്്ളക്്്നെത്തേ്ംെ
ലകിയയ്വാവികോപ്്മാണ്ഇവകര
രിടിക്ടിയത.്റംസിആത്്ൈതയ്കെ

യത്സംഭവത്്ിലഇരയക്്്് െീതി
ആവശയ്കപ്്ട്്്ള്്സാമ്ൈികമാധയ്മ
പര്തിനഷധക്ട്്ായമ്യികലഅംഗമാ
ണ്യ്വാവ.്കഴിഞ്്18ൊണ്ഇവ
കരകാണാതായത.്ആനസികയകാ
ണാെികല്്ന്്്ഭരത്്ാവ്മ്െീരഇരവി
പ്രംകോലീസിലരരാതിെലകിയി
ര്ന്്്.ത്ടരന്്്െടന്്അനെ്േഷണ
ത്്ിലമ്വാറ്്്പ്ഴയിലഒളിവിലതാ
മസിക്്്ന്്തായി വിവരം ലഭിച്്ിര്
ന്്്.ഇരവിപ്രംകോലീസ്െലകിയ
വിവരകത്്ത്ടരന്്്െടന്്രരിനോ
ധെയിലാണ്ഇര്വരം്രിടിയിലായ
ത.്
റംസിയ്കട മരണവ്മായിബന്്

കപ്്ട്്്സനോേരിആനസിയം്സാമ്
ൈയ്മാധയ്മങ്്ളവഴിവനപര്െരണം
െടത്്ിയിര്ന്്്.ഇരയക്്്്െീതിലഭയ്
മാക്്ണംഎന്്ാവശയ്കപ്്ട്്്വലിയപര്
തിനഷധങ്്ളം്അരനങ്്റി.ഇനോകട
വലിയനോതിലജെപശ്ദ്്ആകരഷി
ച്്റംസിയ്കടമരണംനോക്്ലകോ
ലീസിലെിന്്്ഹപ്കംപബ്ാഞ്്്ഏകറ്്
ട്ക്്്കയം്കെയത്.്റംസിആത്്ൈ
തയ്കെയത്നകസിലസീരിയലെടി
ഉളകപ്്കട മ്നക്ര ജാമയ്ം നെട്ക
യം്കെയത്ിര്ന്്്.ഹപ്കം പബ്ാഞ്്്
അനെ്േഷണം ത്ടര്ന്്തിെികടയാ
ണ്സനോേരിആനസികയകാണാ
തായതായത.്

കഴിഞ്് കസപറ്്്ംബര മ്ന്്ിൊ
ണ്റംസി(24)ത്ങ്്ിമരിച്്ത.്വരഷ
ങ്്ളായി പര്ണയത്്ിലായിര്ന്്യ്
വാവ്മായി വിവാൈെിശ്്യം ക
ഴിഞ്്തിന്നശഷംസാമ്്ത്്ികമാ
യികമച്്കപ്്ട്്മകറ്്ര്വിവാൈാനോെ
െവന്്നപ്്ളയ്വാവ്റംസികയഒഴി
വാക്്ികയന്്്ംഇതിലമെംകോന്്്
ആത്്ൈതയ് കെയത്്കവന്്്മായിര്
ന്്്നകസ.്റംസിമ്ന്്്മാസംഗരഭി
ണിയായിരികക്്െിരബന്്ിതഗരഭ
ച്്ിപേ്ംെടത്്ാൊയിവയ്ാജവിവാൈ
സരട്്ിഫിക്്റ്്്െമച്്്കവന്്ായിര്ന്്്
സീരിയലെടികക്്തികരയ്ള്്രരാ
തി.

സിദ്്ിഖ്ോപ്്ന്അമ്്യ്മായി
വീഡികൊകോണ്്ഫറന്്സില്കട
സംസാരിക്്ാം
െയ്്ഡല്്ൈി:രാജയ്നപ്ോൈക്്്
റ്്ംച്മത്്കപ്്ട്്്ജയിലില്്കഴി
യ്ന്്മലയാളിമാധയ്മപര്വ
ര്്ത്്കന്്സിദ്്ിഖ്കാപ്്ന്
അമ്്യ്മായിവീഡികോനൊ
ണ്്ഫറന്്സില്കടസംസാരി
ക്്ാന്്അന്മതിെല്്കിസ്
പര്ീംനൊടതി.കാപ്്കെനോെി
പ്്ിക്്ണകമന്്്ആവശയ്കപ്്ട്്്
നകരളരപത്പര്വര്്ത്്കയ്
ണിയന്്െല്്കിയൈര്്ജിരരി
ഗണിക്്കവയാണ്അന്മതി.
90വയസ്ള്്അമ്്യക്്്്മ

കന്മായിവീഡികോനൊ
ണ്്ഫറന്്സില്കടസംസാരി
ക്്ാന്്അന്വേിക്്ണകമന്്്

അഭിഭാഷകനകരില്്സിബ
ല്്ആവശയ്കപ്്ട്്്.െിരരരാധി
തേ്ംകതളിയിക്്ാന്്ന്ണരരി
നോധെഉള്്പ്്കടഏത്ശാ
സപ്ത്ീയരരിനോധെയക്്്്ം
വിനധയൊകാന്്കാപ്്ന്്ത
യാറാകണന്്്നകരളരപത്പര്വ
ര്്ത്്കയ്ണിയന്്നൊടതി
കയഅറിയിച്്്.
ഉത്്ര്്പര്നേശ്സര്്ക്്ാരിന്

നവണ്്ിൈാജരാക്ന്്നോളി
സിറ്്ര്്ജെറല്്ത്ഷാര്്നമത്്
ആവശയ്കപ്്ട്്തികെത്ടര്്ന്്്
നകസ്രരിഗണിക്്്ന്്ത്സ്
പര്ീംനൊടതിഅട്ത്്യാഴെ്
നത്്ക്്്മാറ്്ി.

ോവഡയില്്ഭര്്ത്പീഡവം:
യ്വതിയ്കടപരാതിയില്്
അകവ്േഷണം
നോറ്്ാെിക്്ര: ഭര്്ത്്ാവിക്്്
െിരന്്രരീഡെകത്്ത്ടര്്ന്്്
അവശെിലയിലായ യ്വതി
കോലീസിലം്വെിതാകമ്്ിഷ
െിലം്രരാതിെല്്കി.നോറ്്ാ
െിക്്രഅമ്്ാടിമലസേ്നേശി
യായസ്നരഷിക്്്മകള്്പര്്
തിയാണ്ഭര്്ത്്ാവിക്്്യം്വീ
ട്്്കാര്കടയം് പക്്ര രീഡെം
മ്ലംആനോഗയ്െിലവഷളായി
ആര്രപത്ിയില്് െികിത്്യി
ല്്കഴിഞ്്ത.്യ്വതിനോറ്്ാ
െിക്്ര കോലീസില്് രരാതി
െല്്കിയതികെ ത്ടര്്ന്്് നക
കസട്ത്്്അനെ്േഷണംആരം
ഭിച്്്.
2018ലാണ് കൊട്ങ്്ല്്്ര്്

കൊമ്്ത്്്കടവ് കണ്്ാടിരറ
മ്്ില്്പശ്ീകാന്്്നമനോന്്പര്്
തികയവിവാൈംകെയത്ത.്വി
വാൈനശഷം ഇയാള്് നോലി
കെയത്ിര്ന്് കാെഡയിനല
ക്്്ക്ട്്ിക്ക്ണ്്്നോയി.അ
വികടവച്്്ശാരീരികമായം്മാ
െസികമായം് രീഡിപ്്ിച്്ിര്
ന്്തായം് െിര്്ബന്്ിച്്് ലൈ
രിമര്ന്്്കള്്കഴിപ്്ിച്്ിര്ന്്
തായം് യ്വതിയ്കട രരാതി
യില്്രറയ്ന്്്.
െിരവധിതവണയ്വതിയ്

കട വീട്്്കാരില്്െിന്്്ം ഇയാ
ള്്രണംഹകപ്്റ്്ിയിര്ന്്താ
യം്വിവാൈസമ്്ാെമായിെ
ല്്കിയ75രവന്്സേ്ര്്ണാഭര
ണങ്്ളം് വിറ്്്കവന്്്ം രരാ
തിയില്് വയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.
യ്വതിയ്കട വായില്് പഡ്ാ
നോഎന്്രാസവസത്്ഒഴിച്്
തികെത്ടര്്ന്്് ശരീരമാസക
ലംകോള്്്കയം്ആന്്രികാ
വയവങ്്ള്്ക്്്ക്്തനമല്്ക്്്
കയം്കെയത്ിട്്്ണ്്്.ടയ്്ബില്
കടഭക്്ണംകഴിക്്്ന്്യ്വ
തി സംസാരിക്്ാന്് കഴിയാ
ത്്സ്്ിതിയിലാണ.്
കാെഡയില്്െിന്്്ം ൊട്്ി

കലത്്ിച്്യ്വതികയസേ്കാരയ്
ആര്രപത്ിയില്് പര്നവശിപ്്ി
ച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഭര്്ത്്ാവ്ത
കന്്യാണ് യ്വതികയ ൊട്്ി
കലത്്ിച്്ത.്കരണ്്ക്ട്്ികയമാ
താരിതാക്്കളഏല്്പ്്ിച്്്നോ
യഭര്്ത്്ാവ്രിന്്ീട്ഒരിക്്ല്്
നോലം് ബന്്കപ്്ട്്ിട്്ികല്്ന്്്
മാതാരിതാക്്ള്്ആനോരിച്്്.
അനതസമയം വിവാൈനോെ
െം ആവശയ്കപ്്ട്്് പശ്ീകാന്്്
നൊടതികയസമീരിച്്ിരിക്്്ക
യാകണന്്്രിതാവ്സ്നരഷ്ര
റഞ്്്.

വിവാദങ്്ളം്വികേഷങ്്ളം്പറഞ്്്
വിയമസഭയക്്്്കോടിയിറക്്ം
പി.ബി.ബിച്്്
തിര്വെന്്പ്രം:109െിയമങ്്ള്്രാസാക്്ികക്്ണ്്്രതി
ൊലാംനകരളെിയമസഭയ്കടസനമ്്ളെങ്്ളക്്്കകാടി
യിറക്്ം.എലഡിഎഫ്സരക്്ാരഅധികാരത്്ിനലറിയ
നശഷം2016ജ്ണ്്രണ്്ിന്ആേയ്സനമ്്ളെംത്ടങ്്ിയര
തിൊലാംനകരളെിയമസഭകഴിഞ്്ൊലരവര്്ഷത്്ിെി
ടയില്്വിവാേങ്്ളം്വിനശങ്്ള്കമാകക്്യായി232േിെങ്്
ളിലാണ്ഒത്്്നെരന്്ത.്
മപന്്്ിസഭെിശ്്യിച്്സഭാസനമ്്ളെംതനലന്്്ഗവരണ

രറദ്്ാക്്്ന്്ത്നോകലയ്ള്്അപ്രവതകളം്,മപന്്്ിസഭ
അംഗീകരിച്്െയപര്ഖയ്ാരെത്്ിലതക്്്വിനോജിപ്്്ഗവ
രണരആരിഫ്മ്ൈമ്്ദ്ഖാനവായിച്്ത്നോകലയ്ള്്അ
പര്തീക്്ിതടേ്ിസ്്്്്കളം്അടക്്ംസഭാസനമ്്ളെംഅവസാ
െിച്്ഇന്്കലനപ്്ലം്സിഎജിറിനപ്്രട്്ികെതികരപര്നമ
യംരാസാക്്ിപ്ത്െരിപത്ംക്റിച്്ാണ്രതിൊലാംനകര
ളെിയമസഭയക്്്്അന്്്യംക്റിച്്ത.്
കകാവിഡ്ഭീഷണിയിലഅവസാെഒര്വരഷംസഭതട

സകപ്്ട്ത്്ികയങ്്ിലം്22കസഷന്കളാണ്ഇക്്ാലയളവി
ലസനമ്്ളിച്്ത.്ഇതിലപര്നത്യകവിഷയങ്്ളരരിഗണി
ക്്്ന്്തിൊയിനെരന്്ഏഴ്സനമ്്ളെങ്്ളടക്്ംകഴിഞ്്

െിയമസഭാസനമ്്ളെകത്്ക്്ാള 16 കസഷനക്ട്തല
ആയിര്ന്്്ഇത്്വണ.നോളാരനകസ്അനെ്േഷിച്്ജസ്്്്ി
സ്ശിവരാജനകമ്്ിഷനറിനപ്്രട്്്നമശപ്്്റത്്്വയക്്്ാ
നമാപത്ംഒര്േിവസനത്്ക്്്സഭവിളിച്്്നെരത്്തം്നക
പന്്്സരക്്ാരികെതിരായിവിവിധപര്നമയങ്്ളരാസാക്്ി
യതം്പര്നത്യകസനമ്്ളെങ്്ളിലനകരളംകണ്്്.
സഭാെരിപത്ത്്ികലആേയ്ബികജരിഎംഎലഎഒ.രാജ

നോരാലിക്്്വരവം്ഒപ്്ംനെരന്്രി.സി.നോരജം്രിന്്ീ
ട്ഇവരതമ്്ില്ണ്്ായഅകലച്്യ്കമല്്ാം14ാംസനമ്്ളെ
ത്്ിലകതളിഞ്്്െിന്്നപ്്ളനകരളനൊണപഗ്സ്എംവ
ലത്രക്്ംവിട്്്പര്നത്യകനല്്ക്്ായിഇര്ന്്തം്രിന്്ീട്
യ്ഡിഎഫിലതിരികച്്ത്്ിയതം്െരിപത്ം.ഒട്വിലഅവ
സാെസനമ്്ളെത്്ിന്നകരളനൊണപഗ്സിക്്്ഒര്വിഭാ
ഗംഇടത്രക്്കത്്ത്്ിയതം്രി.കജ.നോസഫ്യ്ഡിഎ
ഫികൊപ്്ംെിലയ്റപ്്ിച്്െീക്്ങ്്ളക്്്ംഈസനമ്്ളെം
നവേിയായി.
സരക്്ാരികെതിരായഅവിശേ്ാസപര്നമയവം്സര്ീക്്

കറ െീക്്ാന്ള്് പര്നമയവം് സഭെരച്് കെയത്് തള്്ി.
72,482നോേയ്ങ്്ള്്,
ജെകീയപര്ശെ്ങ്്ളിനലക്്്ബന്്കപ്്ട്്മപന്്്ിയ്കടപശ്ദ്്

ക്്ണിക്്ാന്ള്്364അവസരങ്്ള,2,072സബമ്ിഷന്ക
ള,172അടിയന്്രപര്നമയനോട്്ിസ്കളത്ടങ്്ിയവസഭ
യികലത്്ി.ഇതിലആറ്അടിയന്്ര പര്നമയങ്്ളെരച്്
യക്ക്്ട്ത്്്.
ഏഴ് െിയമസഭാംഗങ്്ളാണ്ഇക്്ാലയളവില വിടവാ

ങ്്ിയത.്കക.എം.മാണി,രി.ബി.അബ്്്ലറസാഖ,്സി.എ
ഫ.്നോമസ,്കക.കക.രാമെപന്്്നൊയര,എന.വിജയനരി
ള്്,നോമസ്ൊണ്്ി,കക.വി.വിജയോസ.്െവറ,ക്ട്്ൊട,്െ
ങ്്ൊനശരി,നൊങ്്ാട്മണ്്ലങ്്ളഒഴിഞ്്്കിടക്്്ന്്്.
എംഎലഎമാരകക്്ല്്ാംമ്ന്്ിലടച്്്സക്ീന.സഭാടിവിയി
ല്കടഹലവ്സപ്ട്ീമിങ്ത്ടങ്്ിഇ- െിയമസഭകയത്്ിയ
നോകടഒര്ലക്്നത്്ളംഎനോരഹസസ്നരപ്്റ്കള്
കടപര്ി്്്ിങ്ഒഴിവാക്്ാൊയി.െിയമസഭാെവീകരണംഅ
ടക്്ംവിവാേമായനപ്്ള87ഗവകമ്്്്്്ബില്്്കളം്22ധെ
വിെിനോഗബില്്്കളം്ഉള്്കപ്്കട109െിയമങ്്ള്്രാസാ
ക്്ി.ധൊഭയ്രഥെകളകക്ാ്പ്്ംഅട്ത്്സരക്്ാരഅധി
കാരത്്ികലത്്്ന്്ത്വകരയ്ള്്കാരയ്ങ്്ളക്്്രണംകെ
ലവഴിക്്ാന്ള്്നോട്്്ഓണഅക്്ൗണ്്്ബില,പശ്ീൊരായ
ണഗ്ര്ഓപ്്ണസരവകലാശാലാബിലത്ടങ്്ിയവരാ
സാക്്ിയാണ്അവസാെേിെംസഭരിരിഞ്്ത.്

അവസാനദിനവംുവാകപുോര,ുവവലുുുവിളി:
ഒടുവിൽകൈവൊടുതു്ുപിരിയൽ

ശരത്ഉമയനല്്്ർ
തിര്വെന്്പ്രം:14ാംനകരളെിയമസഭ
യ്കട22ാംസനമ്്ളെം22ാംതീയതിയായ
ഇന്്കലരിരിഞ്്്.ഇെികതരകഞ്്ട്പ്്്
നോേയിലഇര്രക്്വം്ഏറ്്്മ്ട്്്ം.""ഈ
സഭയിലകണ്്ാലഎല്്ാമ്ഖങ്്ളം്അട്
ത്്സഭയിലഉണ്്ാകകട്.്എല്്ാവരക്്്ം
ആശംസകള...''സര്ീക്്രരി.പശ്ീരാമക്
ഷണ്നരറഞ്്വസാെിപ്്ിച്്നപ്്ളഭര
ണ-പര്തിരക്്ാംഗങ്്ള്കടമ്ഖത്്്സ
നത്്ഷവം്സങ്്ടവം്െിറകഞ്്ര്െിരി.
ഇന്്കലവകരഒനരനല്്റിലനെരക്്്നെ
രവാകശ്രങ്്ളകൊണ്്്യ്ദ്്ംകെയത്ി
ര്ന്്വരഹകകൊട്ത്്്രിരിഞ്്്.
ഇെിഇവികടരണ്്്നെരികളിലായിഇരി

ക്്ാനആകോകക്്ഉണ്്ാക്കമന്്റിയില്്.
ഒര്രനക്്കോട്്ട്ത്്സീറ്്ിലപ്ത്മ്ഖ
കത്്യായിരിക്്ാംപര്തീക്്ിക്്്ന്്ത.്അ
വസാെേിെംെരച്്യിലരകങ്്ട്ത്്വര്
കടവാക്്്കളികല്്ല്്ാംനവരരാടിക്്്നവേ
െയം്മൗെവം്കെംത്ങ്്്ന്്തറിഞ്്്.
െരച്്യക്്്ിടയിലഅധികസമകയകമട്
ത്്ജയിംസ്മാതയ്്വിനോട്സമയപക്മം
രാലിക്്ാനെിരനേശംെലകിയനപ്്ള
""അവസാെസഭയനല്്സാരഇത്്ിരിക്്്
ടിരറനഞ്്കട്'്'എന്്്രറഞ്്തം്മറ്്്
ള്്വരം്ഒപ്്ംെിന്്്.മ്നമ്ഖയ്മപന്്്ിവി.

എസ.്അെയ്്താെന്്ക്്്യം്മപന്്്ിഎ.കക.
ബാലക്്്യം്അസാന്്ിധയ്ംഅവസാെ
േിവസംസഭയിലമ്ഴച്്്െിന്്്.
അവസാെേിവസവം്ഭരണ-പര്തിര

ക്്വാക്നോരിന്ക്റവ്ണ്്ായില്്.വയ്ാ
ഴാഴെ്ത്ടങ്്ിയകിഫബ്ി-സിഎജിപര്
ശെ്ത്്ിക്്്ബാക്്ിരപത്മായിര്ന്്്ഇന്്
കലഅവസാെേിെത്്ിലം്കണ്്ത.്നോ
നേ്ോത്്രനവളയിലശാന്്മായിര്ന്്പര്
തിരക്്ംസര്ീക്്രഅടിയന്്രപര്നമയം
അന്വേിക്്ാതിര്ന്്നോകടബൈളവ്മാ
യിഎഴ്നെറ്്്.
കണ്്്രമയ്്ിലികലസിരിഎംകൊലവി

ളിമ്പേ്ാവാകയ്ത്്ിലാണ്അടിയന്്രപര്
നമയത്്ിന്പര്തിരക്്ംനോട്്ീസ്െല്്കി
യിര്ന്്ത.്എന്്ാല്്പര്നമയംഅന്വേി
ക്്ാൊവികല്്ന്്്സര്ീക്്ര്്വയ്ക്്മാക്്ി.
പര്ശെ്ംപര്ാനേശികവിഷയമാകണന്്്ംസ
ഭെിര്്ത്്ിെര്്ച്്കെനയ്്ണ്്തകല്്ന്്്ം
സര്ീക്്ര്്രറഞ്്്.ഇതിന്രിന്്ാകലപര്
തിരക്്െട്ത്്ളത്്ില്്ഇറങ്്ിസര്ീക്്
റ്കടഡയസിന്മ്ന്്ില്്പര്തിനഷധിച്്്.
ഏകറനെരകത്്മ്പേ്ാവാകയ്ംവിളികള
ക്്്നശഷംപര്തിരക്്ംസഭവിട്്ിറങ്്ി.രി
ന്്ീട്കയറിയത്സിഎജിയ്കടകതറ്്ായ
കീഴ്വഴക്്ംഅംഗീകരിക്്ാനകഴിയികല്്
ന്്്വയ്ക്്മാക്്ിറിനപ്്രട്്ികെതികരമ്ഖയ്

മപന്്്ിയ്കടപര്നമയനത്്കടയായിര്ന്്്.
വീറം്വാശിയ്നമറിയെരച്്ായണ്രിന്്
വികടെടന്്ത.്ഒര്നവളപര്തിരക്്ത്്്
െിന്്്ംവി.ഡി.സതീശനം്ഭരണരക്്ാം
ഗങ്്ളം്നെരക്്്നെരായിര്ന്്്വാക്
നോര.്
ബികജരിയ്മായിഒത്്്കളിക്്്കയാ

കണന്്ഭരണരക്്ആനോരണനത്്ട്
നോ.എം.കക.മ്െീര്്പര്തികരിച്്ത്ഇങ്്
കെ-""ആര്്എസഎ്സികെനരടിച്്്ഇനന്്
വകരഒര്മാളത്്ിലം്ഒളിച്്ിട്്ില്്.ഇെിസി
രിഎമ്്്ംബികജരിയം്മതികയന്്വിൊ
രംെടപ്്ാവില്്.രകല്്ആര്്എസഎ്സ്മാ
യിതല്്്ക്ടി,രാപത്ിരാല്ട്്ിഉറങ്്്ന്്വ
രാണ്സിരിഎം.നൊണ്്പഗ്സ്ഇല്്ാത്്ഭ
രണം നവണകമന്്്രറയ്ന്്രനണ്്രണ്്്
രാര്്ട്്ിനയരാജയ്ത്്്ള്്്.അത്കമ്്്യ്ൂ ണി
സ്്്്്രാര്്ട്്ിയം്ബികജരിയ്മാണ.്എന്്ിട്്്
ജെങ്്നോട്ഒന്്്കില്്സിരിഎംആക്ക
അകല്്ങ്്ില്്ബികജരിയാവ്കഎന്്്രറ
യം്.ആതിയറിഇവികടെടക്്ാന്്നോക്
ന്്ില്്.െിങ്്ള്്ക്്്എതിരായിസംസാരി
ക്്്ന്്വകരെിഷ്കാസെംകെയ്്്കഎന്്
െിലരാട്ഈപര്നമയത്്ില്കടആവ
ര്്ത്്ിക്്കപ്്ട്്ിരിക്്്ന്്്.ഇങ്്കെകെ
യത്ാണ്ബംഗാളിലം്പത്ിപ്രയിലം്െിങ്്
ള്്ഇല്്ാകതയായത.്..''

സ്െില്്രാജ്എന്്രറവ്ര്കാരന്്
കെയത്പര്വ്ത്്ികയന്്ാകണന്്്വളകര
ക്തയ്മായിമെസിലാക്്ിതകന്്യാണ്സ
രക്്ാരം്ധെകാരയ്വക്പ്്്ംഇത്്രത്്ി
ല്്സമീരെംസേ്ീകരിച്്കതന്്്ംജയിംസ്
മാതയ്.്എന്്ാല്്രറവ്ര്കാരന്്രരാമ
ര്്ശത്്ില്്വി.ഡി.സതീശന്്എതിര്്പ്്്ന്്
യിച്്നോകടരരാമര്്ശംരിന്്വലിക്്്ന്്
തായിഅനദ്്ൈംസഭകയഅറിയിച്്്.എ
ന്്ാലനൊണപഗ്സ്രണ്്്കാല്വാരിയക
ഥസി.എച്്്.മ്ൈമ്്ദ്നൊയപ്ത്്രിക്്
ണ്്ംഹമതാെത്്്െിന്്്പര്സംഗിച്്കാരയ്
നോരമിപ്്ിച്്്എം.സേ്രാജ്മ്െീറികെനപ്ോ
ളി.
പര്തിരക്്നെതാവ്രനമശ്കെന്്ിത്്ല

ഇന്്കലക്ട്തലം്ഇംഗ്്ീഷിലായിര്ന്്്
പര്സംഗിച്്ത.്സഭാടിവിഹലവ്ഹെലകി
യത്കൊണ്്ായിരിക്്ാംകെന്്ിത്്ലയ്
കടഇംഗ്്ീഷ്പര്സംഗം.ഹവകിനട്്കടസതീ
ശെട്ത്്്വന്്ിര്ന്്്നോമസ്ഐസക്്്
ഏകറനെരംസംസാരിക്്്ന്്ത്കാണാമാ
യിര്ന്്്.
ധെവിെിനോഗബില്്്ംപശ്ീൊരായണ

ഗ്ര്ഓപ്്ണസരവകലാശാലാബില്്്ം
രാസ്്ാക്്ിരാപത്ി8.18ഓകടസഭരിരിഞ്്്
.ഭരണപര്തിരക്്ാംഗങ്്ളഅവരവര്കട
ഇരിപ്്ിടങ്്ളിലെിന്്ിറങ്്ിവന്്്രരസര്
രംഹകകൊട്ത്്്ഏകറനെരംക്ശലാ
നെ്േഷണംെടത്്ിആംശസകളഅറിയി
ച്്്.

<അടിയന്്രപര്മേയംഅംഗീകരിച്്ില്്;ഇറങ്്ിമപ്്ക്്്

വാളയാര്്കേസില്്ത്ടരകവ്േഷണം;ഉത്്രവ്ഇന്്്
രാലക്്ാട:്വാളയാരനകസില്്ത്ട
രനെ്േഷണത്്ിന്ള്് ഉത്്രവ് ഇ
കന്്ന്്്നോകന്ോനൊടതി.പര്തി
കളായവിമധ,്ഷിബ്എന്്ിവര്കട
റിമാന്്ഡ് കാലാവധി അട്ത്്മാ

സംഅഞ്്്വകരെീട്്ി.പ്െരവിൊ
രണ െടരടിക്്് ത്ടക്്മിട്്നോകട
യാണ് ബ്ധൊഴെ് ഇര്വകരയം്
നൊടതിറിമാനഡിലയച്്ത.്മകറ്്ര്
പര്തിഎം. മധ്വിന് നെരകത്് ത

കന്്ഹൈനക്്ടതിജാമയ്ംഅന്വ
േിച്്ിര്ന്്്.ത്ടരനെ്േഷണംസംബ
ന്്ിച്്് പര്നത്യകഅനെ്േഷണസം
ഘം െലകിയ അനരക്്യിലാണ്
നൊടതി തീര്മാെകമട്ത്്ത.് കറ

യല്നവഎസര്ിആര.െിശാന്്ിെി
യ്കടനെത്തേ്ത്്ില്ളളഅനെ്േഷ
ണ സംഘം കഴിഞ്് േിവസമാണ്
ത്ടരനെ്േഷണത്്ിന്ളളഅനരക്്
നൊടതിയിലെലകിയത.്ക്ട്തല്്

കതളിവ്കള്് നശഖരിക്്ാന്കണ്്
ന്്്ം ത്ടരനെ്േഷണത്്ിൊയി സ
ര്്ക്്ാര്് പര്നത്യക സംഘകത്് െി
നോഗിച്്തായം് നപ്ോസികയ്്ഷന്്
നൊടതികയഅറിയിച്്ിട്്്ണ്്്

സപ്ര്ിംക്്ര്്:റിപപ്്ര്്ട്്്കൈമാറാന്്
നിര്്പേശിക്്ണമമന്്്
മെന്്ിത്്ലകൈപക്്ടതിയില്്
കൊച്്ി: സപ്ര്ിംക്്ര്് കരാറികെക്്്റിച്്് അ
നെ്േഷിച്്മാധവന്്ൊയര്്കമ്്റ്്ിറിനപ്്ര്്ട്്്
ഹൈന്ക്ടതിയക്്്്ഹകമാറണകമന്്ാവശയ്
കപ്്ട്്് പര്തിരക്്നെതാവ്രനമശ്കെന്്ിത്്
ലഹൈന്ക്ടതിയില്്.റിനപ്്ര്്ട്്്ഹൈന്ക്
ടതിയക്്്്ഹകമാറണകമന്്് സംസ്്ാെ സ
ര്്ക്്ാരിനോട്െിര്്നേശിക്്ണകമന്്ാണ്ആ
വശയ്ം.
സപ്ര്ിംക്്രഇടരാടിക്്്നരരില്്സേ്കാരയ്

വിവരങ്്ള്്നോര്്ന്്ത്സംബന്്ിച്്്ക്ട്ത
ല്്കാരയ്ങ്്ള്്മെസിലാക്്്ന്്തിന്വിേഗധ്
സമിതിസമര്്പ്്ിച്്ിട്്്ള്്റിനപ്്ര്്ട്്്രരിനോ
ധിനക്്ണ്്ത് അെിവാരയ്മാകണന്്്ം ഹൈ
ന്ക്ടതിയില്്സമര്്പ്്ിച്്ൈര്്ജിയില്്ച്ണ്്ി

ക്്ാണിക്്്ന്്്.
അനതസമയംസര്്ക്്ാര്്അെധിക്തമാ

യിസേ്കാരയ്വിവരങ്്ള്്ഹകമാറിയസംഭവ
ത്്ില്് നോഗികള്്ക്്്അര്്ൈമായെഷ്്രരി
ൈാരംെല്്കാന്്െടരടിയ്ണ്്ാകണകമന്്്ം
ൈര്്ജിയില്്ആവശയ്കപ്്ട്ന്്്ണ്്്.സംസ്്ാെ
സര്്ക്്ാര്്െടത്്ിയസപ്ര്ിംക്്ര്്ആനോരണ
ങ്്ളില്്ജ്ഡീഷയ്ല്്അനെ്േഷണംനവണകമ
ന്്ആവശയ്ംകഴിഞ്്േിവസംപര്തിരക്്ം
സഭയില്് ഉന്്യിച്്ിര്ന്്്. റിനപ്്ര്്ട്്് പ്റ
ത്്്വിട്ന്്ത്സംബന്്ിച്്്സര്്ക്്ാരിലെി
ന്്്അന്ക്ലതീര്മാെമ്ണ്്ാകാകതവന്്
നോകടയാണ്പര്തിരക്്ംഹൈന്ക്ടതിയി
നലക്്്െീങ്്ിയത.്



വിയോഗം

മുഹമുുദുഹാജി
തിരൃരങൃൃാടി:പൃകയൃരൃൃ
കൃനൃൃതൃൃ്യൃണിറൃൃ്കകര
ള മൃസൃൃിം ജമാഅതൃൃ്
അംഗവൃം പൃകയൃരൃൃ
കരാറൃൃാണിലൃൃമഹലൃൃ്മപൃദ
സമൃനൃൃകസപൃകടൃൃറിയൃമാ
യഎടകൃൃൃളങൃൃരഇകക
സിമൃഹമൃൃദൃഹാജി(78)
അനൃൃരിചൃൃൃ.ഭാരൃയ:ഖദീജ.
മകൃൃളൃൃ:ഉസ്മാനൃൃ,സിറാ
ജൃദൃൃീനൃൃ,അസ്മാബി,ഹ
ഫൃസതൃൃ്,സൃഹ്റാബി.മ
രൃമകൃൃളൃൃ:ജലാലൃദൃൃീനൃൃത
ലപൃൃാറ,അലി രാറകൃൃട
വൃ,ഉമരൃൃഉളൃൃണം,ഹാജ
റവികകരടി,സാജിദര
നൃൃാരങൃൃാടി.

നൗഫലുു
മൃനൃൃിയൃര:കളിയാടൃൃ മൃ
കൃൃ്തറമൃൃലൃൃമൃഹമൃൃദൃകൃ
ടൃൃി ഹാജിയൃകട മകനൃൃ
നൗഫലൃൃ (23) അനൃൃരി
ചൃൃൃ. മാതാവൃ: ഖദീജ. സ
കഹാദരങൃൃള:അബൃൃൃലൃൃ
സതൃൃാരൃൃ, അബൃൃൃലൃൃ ഗ
ഫൃരൃൃ, മൃജീബൃ റഹൃൃാനൃൃ,
സൃമയൃൃ.

കുഞുുികുഷണ്നുു
നമുുുയാരുു

കരരാപൃമൃൃ:ആവളകൃകൃടൃാ
തൃൃ്മഠതൃൃിലൃൃമൃകൃൃികല
കകാണൃൃപൃഗസ് പൃരവരൃൃതൃൃ
കനായ രരകൃകൃാടൃൃ് കൃ
ഞൃൃികൃഷ്ണനൃൃ നമൃൃൃയാ
രൃൃ(83)അനൃൃരിചൃൃൃ.ഭാരൃയ:
കലൃയാണിയമൃൃ. മകൃൃളൃൃ:
രാമേപൃനൃൃനൃൃ,നാരായണ
നൃൃ.മരൃമകൃൃളൃൃ:ശാരദ,പരൃ
ജിഷ. സകഹാദരങൃൃളൃൃ:
കദവി,നാരായണി,ജാന
കി,ഗംഗാധരനൃൃ.

വി.എനുു.തങുുപുുനുു
കോറൃൃാനികൃൃര:എരൃകവ
ലിയികലആദയൃകാലവയൃാ
രാരി വളൃൃികൃനൃൃതൃൃ്
വി.എനൃൃ. തങൃൃപൃൃനൃൃ (85)
അനൃൃരിചൃൃൃ.സംസ്കാരം
നടതൃൃി.ഭാരയൃ:അമൃൃിണി
തങൃൃപൃൃനൃൃ. മകൃൃളൃൃ: സി
നൃൃൃവിപൃകമനൃൃ,സൃഭാഷ്,
രകരതനായസൃധീഷ്.മ
രൃമകൃൃളൃൃ:വിപൃകമനൃൃ,രമൃയ
സൃഭാഷ്.

തങുുമുു
ഏനാമാകൃൃലൃൃ: കാകരാ
തൃൃ്കശഖരനൃൃഭാരൃയതങൃൃ
മൃൃ(80)അനൃൃരിചൃൃൃ.സം
സ്കാരം നടതൃൃി. മകൃൃ
ളൃൃ:മധൃസൃദനനൃൃ,ഗീത,
രകരതനായശശീധരനൃൃ.
മരൃമകൃൃളൃൃ: ബിനൃൃൃ, സൃ
പൃബഹൃൃണൃയനൃൃ,ബിനൃൃൃ.

ഉണുുികുഷണ്നുു
വടകൃൃാകൃഞൃരി:പൃതൃരൃ
തൃൃി അഴിമൃഖംകറാരി
ലൃൃ രാകറങൃൃാടൃൃൃരടി ഉ
ണൃൃികൃഷ്ണനൃൃ (55)അ
നൃൃരിചൃൃൃ. സംസ്കൃൃാരം
നടതൃൃി.ഭാരൃയ:മീനാകൃൃി.
മകൃൃളൃൃ:നിഖിലൃൃ,നിമൃൃി.
മരൃമകനൃൃ:കണൃൃനൃൃ.
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അപുുുകുുുടുുനുു
രറവൃരൃൃ: കിഴകൃകൃപൃരം
പൃതൃൃലതൃൃ് (കാരൃണൃയ
യിലൃൃ) രകരതനായ രാ
ഘവനൃൃ മകനൃൃ രി.ആരൃൃ.
അപൃൃൃകൃൃൃടൃൃനൃൃ (68) അ
നൃൃരിചൃൃൃ.ഭാരൃയ:പൃരസനൃൃ.
മകൃൃളൃൃ: കൃര (ഗളൃൃഫൃ)
കാരൃണൃയ. മരൃമകൃൃളൃൃ:
അഞൃജീഷ് കൃമാരൃൃ (ഗ
ളൃൃഫൃ),വിജീഷ്(ബിസിന
സ്). സംസ്കൃൃാരം നട
തൃൃി.

െി.െനദുുുമസനനുു
വളൃൃികൃനൃൃം: റിടൃൃ.അ
ധൃയാരകനൃ ൃ വളൃ ൃി കൃ
നൃ ൃംമണയൃകൃ ൃാടൃ രതൃ ൃ 
ഭവനതൃ ൃി ലൃ ൃ രി. േപൃനൃ ൃ 
കസനനൃ ൃ(75)അനൃ ൃരി
ചൃ ൃൃ . സംസ്കാരംഇനൃ ൃ്
മൃ നൃ ൃി നൃ .  ഭാരൃയ :  രി. വ
നിതാമണി ( റിടൃ ൃ . അ
ധൃയാരിക). മകൃ ൃ ളൃ ൃ:  ര
ശൃമിസി.കസനനൃ ൃ(അ
സി.കണൃൃകൃ പടാളരൃ ൃഓഫൃ
കരറൃ ൃ ൃ ൃൃ്  ആനൃ ൃഡൃ രി
ഹസനൃ ൃസ് ,  രിപൃ ൃാ 
രൃ ൃടൃ ൃ്കമൃ ൃൃ് ഓഫൃഇനൃ ൃര
സ്പൃടീ സ് കകാകമഴൃസ്
കേഹൃനൃ),ജയനൃ ൃസി.
കസനനൃ ൃ (സിവിലൃ ൃ
കകാണൃ ൃപൃടാകൃറൃ ൃ രൃ ൃ ബം
ഗൃ ൃൃ രൃ ൃ) . മരൃമകൃ ൃ ളൃ ൃ: കജ.
സൃകരഷ് (േീഫൃ കോ
കൃടൃാപൃഗഫരൃ ൃ മലയാള മ
കനാരമകേഹൃനൃ),അ
നിതജയനൃ ൃ (അസി.
പൃരഫ.ബിഐഐടി
ബംഗൃ ൃൃ രൃ ൃ) .

െനദുുുമശഖരനുുനായരുു
കേവായൃരൃൃ:രകരതരായ
നാരായണനൃൃനായരൃകട
യൃംരാടൃൃാളിയിലൃൃമീനാ
കൃൃിയമൃൃയൃകടയൃം മക
നൃൃോലിലൃൃേപൃനൃൃകശഖര
നൃൃനായരൃൃ(92)(റിടൃൃ.രി
രബൃൃൃയൃരി അസിസൃൃൃ ൃൃൃൃ്
എകൃസികയൃൃടൃൃിവൃഎനൃൃജി
നീയരൃൃ) അനൃൃരിചൃൃൃ. ഭാ
രൃയ:രകരതയായഎടകൃൃ
ണൃൃികശാഭന.മകൃൃളൃൃ:മീ
ന,രാജകശഖരനൃൃനായ
രൃൃ.മരൃമകളൃൃ:ജിഷ.സം
സ്കാരംഇനൃൃ്രാവികല
ഒനൃൃരതിനൃ മാവൃരൃൃ കറാ
ഡൃശൃമശാനതൃൃിലൃൃ.

ഇടിപചുുറിയൊമകുാു
കകാടൃൃാരകൃൃര: കതകൃൃൃം
പൃറം രറങൃ ൃിമാംമൃടൃ ൃിലൃ ൃ
ഇടികൃചൃറിയ ോ
കൃകൃാ(74)യൃ.എസികല
ഹൃസൃൃൃ ൃ ണിലൃൃ അനൃൃരി
ചൃൃൃ .സംസ്കാരംഇനൃൃൃയ
നൃ ൃസമയം 26നൃ പൃല
രൃൃകൃചൃ1.30നൃ ഹൃസൃൃൃ ൃണൃൃ
സൗതൃൃ്രാരൃൃകൃൃ്കസമി
കൃതൃരിയിലൃൃ നടകൃൃൃം.
ഹൃസൃൃൃ ൃ ണൃൃ കസൃൃൃ്  പൃഗി
കഗാറികയാസ് ഓ
രൃ ൃകൃതൃാകരാകൃസ് ര
ളൃൃിയൃകടസൃൃാരകാംഗ
മാണൃ. ഭാരൃയ: സാറാമൃൃ
ോകൃകൃാ.മകൃൃളൃ ൃ:അല
കൃസ്ോകൃകൃാ,സൃസനൃൃ
ോകൃകൃാ (ഇരൃവരൃം
ഹൃസൃൃൃ ൃ ണൃൃ). മരൃമകൃൃളൃ ൃ:
ബിയാങൃ ൃ, കജസണൃൃ
കതാമസ് (ഇരൃവരൃം
ഹൃസൃൃൃൃണൃൃ).

ഓേന
മൃഹമൃൃ:രഞൃൃായതൃൃ്എ
ടൃൃാംവാരൃൃഡൃകണിയാംര
റമൃൃിലൃൃരകരതനായസൃ
കൃമാരകൃൃൃ ഭാരൃയഓമന
(കരണൃൃാചൃൃി-75)അനൃൃരി
ചൃൃൃ.മകൃൃളൃൃ:സൃനിലൃൃകൃ
മാരൃൃ (മാകനജരൃൃ കകഎ
സ്എഫൃഇ,ആലപൃൃൃഴ),ര
ജനി.മരൃമകൃൃളൃൃ:കസലി
നൃൃ(കനഴൃസ്തൃറവൃരൃൃതാ
ലൃകൃൃ്ആശൃരപൃതി), കദ
വദാസ്.

െി.വി.മജാസഫു
തൃപൃൃൃണിതൃൃൃറ: കത
കൃൃൃംഭാഗം രരിങൃൃണ
തൃൃ് രി.വി. കജാസഫൃ
(81) അനൃൃരിചൃൃൃ. സം
സ്കൃൃാരംഇനൃൃ്രാവികല
11നൃ തൃപൃൃൃണിതൃൃൃറ
കസൃൃൃ.്കമരീസ്കഫാകറാ
നരളൃൃിയിലൃൃ.ഭാരൃയ:കമാ
ളി. മകൃൃളൃൃ: ഹസജനൃൃ,
സാബൃ. മരൃമകൃൃള:സി
മൃൃി,ജിനൃൃസി.

പസലിനുു
ഹവപൃൃിനൃൃ:മാലിപൃൃൃറംക
രൃൃകൃതൃടംകളതൃൃിരറമൃൃി
ലൃൃ രകരതനായ ആൃൃൃ
ണിയൃകടഭാരയൃകസലിനൃൃ
(80) അനൃൃരിചൃൃൃ. ക
രൃൃകൃതൃടംകളതൃൃിലൃൃകൃ
ടൃംബാംഗമാണൃ. മകൃൃളൃൃ
:കജാഷി (കരൃയാരൃൃ, ക
രൃൃകൃതൃടംകസൃൃൃ്കജാരൃൃജൃ
കദവാലയം), ആലൃൃബി,
രകരതരായകരൃൃമലി,പൃ
ഷ്രി.മരൃമകൃൃളൃൃ:ആൃൃൃ
ണി,കൃപഗസി.

എം.സി.സൗേിനി
കരരാപൃമൃൃ:കകടൃൃിയാടൃൃംക
ലാകാരനൃൃ കൃതൃൃാളി
കക.കക. മൃകൃൃികല മല
പൃൃാടി ോലിലൃൃ ബാലകൃ
ഷ്ണരണികൃൃരൃകട ഭാ
രൃയ എം.സി. സൗമിനി
(55)അനൃൃരിചൃൃൃ.പൃരിയദ
രൃൃശിനിജനപൃശീസംഘം
പൃരവരൃൃതൃൃകയായിരൃ
നൃൃൃ. മകൃൃള: രജീഷ്, ലി
നീഷ്,ബജീഷ്. മരൃമകൃൃ
ളൃൃ:ശരണൃയ(ഇരിങൃൃണൃൃൃ
രൃൃ), ഹഷമ(കൃതൃൃാളി),
ലിബിന (വളയം). സ
കഹാദരങൃൃളൃൃ: കൃഞൃൃി
കൃകൃളൃ, ബാലനൃൃ, ല
കൃൃ്മി,കദവി,രകരതനാ
യകൃമാരനൃൃ.

അനുുംകുുുടുുി
ഒലൃൃൃരൃൃ:വടകൃകൃഅങൃൃാടി
കേറൃകൃശൃരിരകരതനായ
കജാസ്ഭാരൃയഅനൃൃംകൃൃൃ
ടൃൃി(ആനി-71)മകളൃൃഅ
ജിതഷാജൃവികൃൃൃ വീടൃൃി
ലൃൃകവചൃൃ്അനൃൃരിചൃൃ.ൃസം
സ്കൃൃാരംഇനൃൃ്ഉചൃൃകഴി
ഞൃൃ്നാലിനൃഒലൃൃൃരൃൃകസ
ൃൃൃ്ആൃൃൃണിസ്കഫാകറാ
നരളൃൃി കസമികൃതൃരി
യിലൃൃ. മകൃൃള:അനിത,
അജിത,കജാകമാനൃൃ,ബി
ജൃ. മരൃമകൃൃളൃൃ: കടാണി,
ഷാജൃ,ലിംസി,നിസ.ര
കരത എനൃൃ.ടി.എസ്.ടി.
രി.എസ്.എചൃൃ്.സ്കൃൃൃളൃൃ
തൃയകൃൃൃരികലറിടൃൃകയരൃൃഡൃ
അധൃയാരികയാണൃ.

ൊസുുുുരുുസി.എസ.്മജാരുുജു
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര: കൃനൃൃ
തൃൃൃകാലൃൃ കടൃൃചൃൃലൃൃവിള
ലകൃൃംവീടൃൃിലൃൃഇമൃൃാനൃ
കവലൃൃ അസംബൃൃി േരൃൃചൃൃ്
ശൃപൃസൃഷകനൃം ഹബ
ബിളൃൃ സ്കൃൃൃളൃൃ കരനൃൃ
കൃകൃാസ്തൃകഗാസ്രലൃൃടീ
മികൃൃൃരയറകൃറൃൃറൃമായ
രാസൃൃൃ ൃരൃൃസി. എസ്.കജാ
രൃൃജൃ(52)അനൃൃരിചൃൃൃ.ഭാ
രൃയ:ലൃസികജാരൃൃജൃ.മകൃൃ
ളൃൃ:എമീകജാരൃൃജൃ,ബൃൃസൃൃി
കജാരൃൃജൃ. മരൃമകളൃൃ: സി
കറാജൃ.

മവലായുധനുു
മകരാടൃൃിചൃൃാലൃൃ: കൃനൃൃതൃൃ്
കവലായൃധനൃൃ (94) അ
നൃൃരിചൃൃൃ. സംസ്കൃൃാരം
കഴിഞൃൃൃ.ഭാരൃയ:രകരത
യായഅമൃൃിണി.മകൃൃളൃൃ:
ഉണൃൃികേകൃൃനൃൃ,കൃയഷ്ണ
കൃടൃൃി,ഉഷ.മരൃമകൃൃളൃൃ:മ
ണി, േപൃനൃൃിക, കമാഹന
നൃൃ.

മജാസഫു
മാനൃൃാമംഗലം: മൃരികൃൃൃം
രാറരാറതൃൃാനംവരൃൃഗൃൃീ
സ്മകനൃൃകജാസഫൃ(അ
പൃൃചൃൃനൃൃ-79)അനൃൃരിചൃൃൃ.
സംസ്കൃൃാരംഇനൃൃ് ഉചൃൃ
കഴിഞൃൃ്നാലിനൃമാനൃൃാ
മംഗലം കസൃൃൃ് കജാണൃൃ
വിയാനി രളൃൃി കസമി
കൃതൃയിലൃൃ.ഭാരൃയ:മറിയാ
മൃൃ. മകൃൃളൃൃ: ഹഷജൃ,
ഹഷനി,ഹഷബ.ൃമരൃമ
കൃൃളൃൃ:ഷിബി,ഹഷനി.

കുഞുുായിനുു
കൃരൃവടൃൃൃരൃൃ: വാവിലാടൃൃ്
കൃഞൃൃായിനൃൃ (66) അ
നൃൃരിചൃൃൃ.ഭാരൃയ:ആസൃയ.മ
കനൃൃ:അഷ്റഫൃകൃരൃവ
ടൃൃൃരൃൃ ( രറമൃൃിലൃൃഎഎം
എലൃൃരിസ്കൃരൃൃഅധൃയാ
രകനൃൃ, യൃവകലാസാ
ഹിതി ജിലൃൃ കസപൃകടൃൃറി,
എഐഹവഎഫൃ ജിലൃൃ
കജായിൃൃൃ കസപൃകടൃൃറി,
കകഎസ്കകഎസ് ജിലൃൃ
പൃരസിരൃൃൃ്). മരൃമകളൃൃ:
കഷറീനബീഗംപൃനലൃ
രൃൃ (രറമൃൃിലൃൃ എഎംഎ
ലൃൃരിസ്കൃളൃൃഅധൃയാരി
ക).

നാരായണി
കരരാപൃമൃൃ:കേറൃവണൃൃൃരൃൃ
നാഗംപൃതൃകൃൃൃടിരകര
തനായകേകകൃൃാടൃൃിയൃകട
ഭാരൃയ നാരായണി (84)
അനൃൃരിചൃൃൃ.മകൃൃള:ലീന
(മൃയികൃപൃാതൃൃ്, സിരി
എം രടിഞൃൃാറകൃൃര
പൃബാഞൃൃ്അംഗം),എനൃൃ.
രി. ആകശാകനൃൃ (അ
ധൃയാരകനൃൃ കേറൃവണൃൃൃ
രൃൃ ഗവ. ഹഹസ്കൃളൃൃ),
എനൃൃ.രി.കശാഭ(കമപൃൃയൃൃൃ
രൃൃ രഞൃൃായതൃൃ്ഹവസ്
പൃരസിരൃൃൃ്), അനില
(ോനിയംകടവൃ). മരൃമ
കൃൃളൃൃ:നാരായണനൃൃ(മൃ
യികപൃൃാതൃൃ)്,ലിനൃൃസ(കീ
ഴരിയൃരൃൃ),വിജയനൃൃ(നര
കൃകൃാട),കൃപരമനൃൃ(ോനി
യംകടവൃ).സകഹാദരങൃൃ
ളൃൃ: ജാനൃ (കീഴൃപൃൃയൃൃൃരൃൃ),
കദവി(കേറൃവണൃൃൃരൃൃ),സ
കരാജിനി (കീഴൃപൃൃയൃൃൃരൃൃ),
രകരതനായനാരായണ
നൃൃ(കീഴൃപൃൃയൃൃൃരൃൃ).

നെുഭാകരനുുനായരുു
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര: ആരൃയ
കൃങൃാടൃ ശാസ്താംകൃഴി
കമകൃകൃകൃൃരപൃതൃൃനൃൃവീ
ടൃൃിലൃൃപൃരഭാകരനൃൃനായരൃൃ
(65) അനൃൃരിചൃൃൃ. ഭാരൃയ:
അംബിക.മകൃൃളൃൃ:പൃരഭാ
ലകൃമാരി,ജയപൃശീ.മരൃമ
കൃൃളൃൃ: ബിജൃകൃമാരൃൃ, േ
പൃനൃൃകൃമാരൃൃ.

ബി.വിജയമുു
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര:കടവടൃൃാ
രം മണതൃൃല നരിയാം
വിലവീടൃൃിലൃൃറിടൃൃ.അധൃയാ
രികബി.വിജയമൃൃ(91)
അനൃൃരിചൃൃൃ.

ശയുാേള
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര: അമൃൃൃ
രിബിനൃഭവനിലൃൃസൃദ
രൃൃശനകൃൃൃ ഭാരൃയശൃയാമള
(68)അനൃൃരിചൃൃൃ.മകൃൃള:
ബിനൃ,ബിജൃ,ബിനൃൃൃ.മ
രൃമകൃൃളൃൃ: നിഷ, ആരൃൃ.
ഷീന,എ.അനിലൃൃകൃമാ
രൃൃ.

കുഷണ്നുുനായരുു
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര:പൃനയ
കൃൃാടൃമാവറതൃൃലകമകല
പൃതൃൃനൃൃവീടൃൃിലൃൃ കൃ
ഷ്ണനൃൃനായരൃൃ(72)അ
നൃൃരിചൃൃൃ. ഭാരൃയ കൃഷ്ണ
മൃൃ.മകൃൃള:പൃരശാനൃൃ്,ദീ
ര.മരൃമകൃൃളൃൃ:എം.ശര
ണൃയ,രാകജഷ്.

െി.കുഷണ്നുുനായരുു
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര:മഞൃൃവി
ളാകംോരൃവിളാകംകൃ
ഷ്ണവിലാസതൃൃിലൃൃരി.
കൃഷ്ണനൃൃനായരൃൃ (64)
അനൃൃരിചൃൃൃ. ഭാരൃയ: ബി. 
കൃമാരി ലീല. മകൃൃളൃൃ:
കക.സകൃനൃാഷ്,വികനാ
ദൃ. മരൃമകൃൃളൃൃ:രി.എസ്.
സൗമൃയ,വി.ജി.അബിജ.

ജി.സുേംഗല
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര: തിരൃവ
ലൃൃംമഛതൃൃൃവിളാകംസി
എസ് ഭവനിലൃൃ റിടൃൃ.സ
ബൃ ഇനൃൃസ്കരകൃറൃൃരൃൃ േ
പൃനൃൃകൃൃൃഭാരൃയജി.സൃമംഗ
ല(65)അനൃൃരിചൃൃൃ.മകൃൃ
ളൃൃ:സൃകമഷ്േപൃനൃൃനൃൃ, വി
രിനൃൃേപനൃൃൃനൃൃ.മരൃമകൃൃള:
മഞൃജൃഷ, സൃവപൃനാറാ
ണി.

മേവകി
മൃഹമൃൃ: മണൃൃകൃഞൃരി ര
ണൃൃാംവാരൃൃഡൃകാവൃങൃൃലൃൃ
കൃകൃനൃലൃൃ കവളി (മൃറവ
നാടൃ )രകരതനായഉല
ഹനൃൃാകൃൃൃഭാരൃയകദവകി
(94)അനൃൃരിചൃൃൃ.മകൃൃളൃൃ:
കരാനൃൃമൃൃ, അംബിക,
ബാബൃ,അനിയമൃൃ,കമാ
ളിമരൃമകൃൃളൃൃ:ദികനശനൃൃ,
രകരതനായ വിശൃവംഭര
നൃൃ, പൃരസനൃൃ, ബാബൃ,
ഹബജൃ.

തങുുമുു
മൃഹമൃൃ:ോണികവളിയി
ലൃൃ രകരതനായകൃമാര
കൃൃൃ ഭാരൃയ തങൃൃമൃൃ (86)
അനൃൃരിചൃൃൃ.മകൃൃളൃൃ:കജാ
യി,തിലകരാജനൃൃ,പൃഷ
കൃൃരനൃൃ,ഉദയനൃൃ.മരൃമകൃൃ
ളൃൃ:സൃധ,അംബിക, മ
ണിയമൃൃ,സൃധരൃൃമൃൃ.

നാരായണിഅമുു
വടകൃൃാകൃഞൃരി: മാരിയി
ലൃൃപരൃഭാകരനൃൃനായരൃൃഭാ
രൃയകതാപൃൃിലൃൃകാഞൃൃൃരൃൃ
നാരായണിഅമൃൃ (85)
അനൃൃരിചൃൃൃ. മകൃൃളൃൃ: രാ
ധ,രകരതനായഉണൃൃികൃ
ഷ്ണനൃൃ. സംസ്കൃൃാരം
നടതൃൃി.

െതുുനാഭനുുനായരുു
ഒലൃൃൃര:എടകൃൃൃനൃൃിഗീതാ
നിവാസിലൃൃരതൃൃനാഭനൃൃ
നായരൃൃ (സി.രി.നായരൃൃ-
84) (റിടൃൃകയരൃൃഡൃ എയ
രൃൃകഫാഴൃസ്)അനൃൃരിചൃൃൃ.
സംസ്കൃൃാരംഇനൃൃ്11നൃ
രാകറമകൃൃാവൃശാനൃൃിഘ
ടൃൃിലൃൃ.ഭാരൃയ:വിശാലംസി.
രി.നായരൃൃ.മകൃൃളൃൃ:ഗീത,
സൃനിത. മരൃമകൃൃളൃൃ:
കസാമരാജനൃൃ, ഹരിദാ
സ്.

നെുഭാകരനുുനായരുു
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര:പൃൃാമൃടൃൃൃ
കൃൃട കടകൃളം പൃശീനില
യംബംഗൃളാവിലൃൃകകഎ
സ്ആരൃൃടിസിറിടൃൃ.ജീവന
കൃൃാരനൃൃപൃരഭാകരനൃൃനാ
യരൃൃ(84)അനൃൃരിചൃൃൃ.ഭാ
രൃയ:ശൃയാമളയമൃൃ.മകൃൃളൃൃ:
കൃമാരി സൃജ, അനി
ലൃൃകൃമാരനൃൃനായരൃൃ,കൃ
മാരിമിനി,അഭിലാഷ്(റ
സിരനൃൃസിടവരൃൃ).മരൃമ
കൃൃളൃൃ: വി.ആരൃൃ. അനി
ലൃൃകൃമാരൃൃ (റിടൃൃ ബിഎ
സഎ്ഫ)ൃ,എസ.്രി.അജ
യകൃമാരൃൃ (സരൃൃകവയരൃൃ),
എസ്. പൃശീശ (കറയി
ലൃൃകവ).

ബാബു
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര:ബാലരാ
മപൃരം മകൃനൃാടൃൃൃകകാ
ണം നനൃൃംകൃഴി പൃരബി
നൃൃഭവനിലൃൃബാബൃ(46)
അനൃൃരിചൃൃൃ.ഭാരൃയ:പൃരീത
കൃമാരി. മകൃൃളൃൃ: പൃരബി
നൃൃ,ദിവൃയ.

സുമരനദുുുനുു
കനയൃൃാറൃൃിനൃൃകര: കരരൃ
മൃൃഴൃതൃരൃൃ കളതൃൃൃവിള
വടകകാടൃപൃവനൃൃവിളവീ
ടൃൃിലൃൃസൃകരപനൃൃൃനൃൃ(60)അ
നൃൃരിചൃൃൃ.ഭാരൃയസൃജാത.
മകൃൃളൃൃ അശൃവതി, ആര
തി,ആതിര.

നിരുുേല
മാതൃൃറ:കാവിലൃൃകതാടി
ലിജൃ നിവാസിലൃൃ രവീ
പൃനൃൃകൃൃൃ (റിടൃൃ: രരസ്രര
സഹായി കകാരൃൃപൃൃകററൃൃീ
വൃപൃരസൃൃ്)ഭാരൃയനിരൃൃമല
അനൃൃരിചൃൃൃ.മകൃൃളൃൃ:റീന,
ലീന(രിരബൃൃൃയൃരി),ലി
ജൃ (ദൃബായൃ). മരൃമകൃൃ
ളൃൃ:സൃനിലൃൃ,ഗഗനനൃൃ(പൃട
ഷറി), ഈഷ (തലകൃശൃ
രി).

കനടൃൃൃരൃൃ: കകാചൃൃി കദശീയരാതയിലൃണൃൃായ
വാഹനാരകടതൃൃിലൃൃവകയാധികനൃൃമരിചൃൃൃ.
കനടൃൃൃരൃൃഉമൃൃാതൃൃറകജാസി(64)ആണൃമരി
ചൃൃതൃ. കനടൃൃൃരൃൃ രരൃതൃൃിചൃൃൃവടിലൃൃ വൃയാഴാഴൃേ
ഹവകിടൃൃ്ഏഴൃമണികയാകടഉണൃൃായവാഹ
നാരകടതൃൃിലൃൃരരൃകൃകൃറൃൃകജാസികയസൃവ
കാരൃയ ആശൃരപൃതിയികലതൃൃികൃചൃങൃൃിലൃം ര
കൃൃികൃൃാനായിലൃൃ.
കകാചൃൃിയിലൃൃനിനൃൃൃംകജാലികഴിഞൃൃ്കനടൃൃൃരൃൃരരൃതൃൃിചൃൃൃവടൃബസിറ
ങൃൃിവീടൃൃികലകൃൃ്കരാകൃനൃൃതിനായികറാഡൃമൃറിചൃൃ്കടകൃൃൃകൃമൃാളൃൃഹബ
കൃൃ്ഇടിചൃൃാണൃഅരകടമൃണൃൃായതൃ.മൃതകദഹംതൃപൃൃൃണിതൃൃൃറതാലൃകൃൃ്
ആശൃരപൃതികമാരൃൃചൃൃറിയിലൃൃ.രനങൃൃാടൃകൊലികസതൃൃികമലൃൃനടരടിക
ളൃൃസൃവീകരിചൃൃൃ.സംസ്കൃൃാരംകരാസൃൃൃ ൃ്കമാരൃൃടൃൃതൃൃിനൃംകൊവിഡൃകടസൃൃൃ ൃി
നൃംകശഷംഇനൃൃ്രാവികല10നൃമാടവനകസൃൃൃ്.കസബാസൃൃൃൃൃയനൃൃകദവാല
യതൃൃിലൃൃ.ഭാരൃയ:ലിലൃൃി.മകൃൃളൃൃ:ഷിമ,നിമൃൃി.മരൃമകനൃൃ:ഷിബൃ.

വാഹനാപകടത്്ില്്
വയോധികന്്മരിച്്്

റോസി

ബകൃതൃരി: അമൃൃലവയലിനടൃ
തൃൃആയിരംകകാലൃൃിയിലൃൃകകടൃൃി
ടനിരൃൃമൃൃാണതൃൃിനികട മണൃൃിടി
ഞൃൃ് വീണൃകതാഴിലാളി മരിചൃൃൃ.
അമൃൃലവയലൃൃ രാമൃൃളകൃൃടൃതൃൃ
താറൃൃൃയാടൃ രാധാകൃഷ്ണനൃൃ (53)
ആണൃ മരിചൃൃതൃ. ഇനൃൃകല രാവി
കല11.30ഓകടയാണൃഅരകടം.
ആയിരം കകാലൃൃികൃൃടൃതൃൃ കൃപൃൃ
കൃകൃാലൃൃിയിലൃൃ കകാഴികൃകൃാടൃ സൃവ
കദശിയൃകട കകടൃൃിടതൃൃികൃൃൃ നി

രൃൃമൃൃാണപൃരവരൃൃതൃൃികൃൃികടയാണൃ
രാധാകൃഷ്ണകൃൃൃ തലയികലകൃൃ്
മണൃൃതിടൃൃഇടിഞൃൃ്വീണതൃ.വിവ
രമറികൃഞൃതൃൃിയ നാടൃൃൃകാരൃം
അഗൃൃിശമനാവിഭാഗവൃംകഠിന
പൃരയതൃനം നടതൃൃിയാണൃ രാധാ
കൃഷ്ണകനപൃറകൃതൃടൃതൃൃതൃ.ഉ
ടകനആശൃരപൃതിയികലകൃൃ് കകാ
ണൃൃ്കരാകയങൃൃിലൃംമരണകൃപൃടൃക
യായിരൃനൃൃൃ.ഭാരൃയ:കകാമള.മകൃൃ
ളൃൃ:കജാധി,സൃബിനൃൃ.

വീടുനിരുുമുുാണതുുിനിപട
േണുുിടിഞു്ുവീണുപതാഴിലാളിേരിചുുു

ഹവപൃൃിനൃൃ: എടവന
കൃൃാടൃകകൃൃാടൃൃ്ആലി
ൃൃൃരറമൃൃിലൃൃ രകരത
നായഅബൃൃൃളൃൃകരീ
മികൃൃൃഭാരൃയഹസന
ബ (96) കൊവിഡൃ
ബാധിചൃൃ്മരിചൃൃ.ൃകരാ
നൃൃാരിമംഗലം കരാ
തൃൃടി കൃടൃംബാംഗ
മാണൃ.
മകൃൃളൃൃ:സൃഹറ(റി
ടൃൃ.അധൃയാരിക),കസ
ഫിയ,മൃഹമൃൃദൃ(മാമ
തൃ,എകൃസ്സരൃൃവൃൃീസ്),ആരിഫ,
റഹിമാബി (റിടൃൃ. പൃടഷറിഓഫീസ
രൃൃ),അബൃൃൃളൃൃ മജീദൃ (എകൃസ് സ

രൃൃവൃൃീസ്), ഹമമൃന
തൃൃ്.മരൃമകൃൃളൃൃ:അ
ബൃബകൃൃരൃൃ(റിടൃൃ.അ
ധൃയാരകനൃൃ), സൃ
ഹബദ(റിടൃൃ.ഫിഷറീ
സ്വകൃപൃൃ്),അഷ്റ
ഫൃ (റിടൃൃ. കക.എസ്.
ആരൃൃ.ടി.സി),നസീറ
(റിടൃൃ. അധൃയാരിക)
രകരതരായ അഹ
മൃൃദൃണൃൃി, അബൃൃൃളൃൃ
ജാമി,അജൃമലൃൃ.എട
വനകൃൃാടൃ മഹലൃൃ് ഖ

ബരൃൃസൃൃാനിലൃൃ കകാവിഡൃ കൃപരാ
കൃടൃാകകാളൃൃ പൃരകാരം ഖബറടകൃൃം
നടതൃൃി.

പൊവിഡുബാധിചു്ുവമയാധികേരിചുുു

സസനബ

എം.സിറോഡില്്പന്്ിക്്്ഴിപാലത്്ിന്സമീപംകെഎസആ്ര്്ടിസി
ബസ്അപെടത്്ില്്കപട്്്െടയിറലക്്്ഇടിച്്്െയേിയനിലയില്്.

തിരൃവലൃൃ:എം.സി.കറാരിലൃൃതിരൃ
വലൃൃയൃകൃൃൃംേങൃൃനാകൃശൃരികൃൃൃംഇ
ടയിലൃൃ രനൃൃികൃൃൃഴി രാലതൃൃിനൃ
സമീരംകക.എസ്.ആരൃൃ.ടി.സിബ
സൃൃ്സ്കൃടൃൃറിലൃൃഇടിചൃൃ്യാപൃതികരാ
യരണൃൃൃകരരൃൃമരിചൃൃൃ.കേങൃൃനൃൃൃരൃൃ
രിരളകശൃൃരികാഞൃൃിരരറമൃൃിലൃൃജ
യിംസ്ോകൃകൃാ(32)കവണൃൃമണി
ആനൃൃസിഭവനിലൃൃആനൃൃസി(26)
എനൃൃിവരാണൃമരിചൃൃതൃ.
നിയപൃനൃൃണംവിടൃൃബസൃൃ്കറാരരി
കിലൃൃരാരൃൃകൃൃ്കേയൃതിരൃനൃൃരണൃൃ്
സ്കൃടൃൃറിലൃംഒരൃകാറിലൃംഇടിചൃൃ
കശഷംഅടൃതൃൃൃളൃൃകണൃൃാടികൃൃട
യികലകൃൃ്ഇടിചൃൃൃകയറിയാണൃനി
നൃൃതൃ.കകാടൃൃയം-രതൃൃനംതിടൃൃഫാ
സൃൃൃൃ്രാസഞൃൃരൃൃബസാണൃവനൃൃഅ
രകടതൃൃിനൃകാരണമായതൃ.ഇനൃൃ
കലഹവകൃകൃനൃരം4.10ഓകടയാ
യിരൃനൃൃൃഅരകടം.കകാടൃൃയംരി
കൃപൃായികലബസാണിതൃ.അരകട
തൃൃിലൃൃഇരൃരതൃൃിരകൃണൃാളംകര
രൃൃകൃൃ്രരൃകൃൃൃണൃൃ്.
സ്കൃടൃൃറിലൃൃസഞൃൃരിചൃൃിരൃനൃൃവരാ
ണൃമരണകൃപൃടൃൃതൃ.കജാലികൃൃൃകവ
ണൃൃിആനൃൃസികയഏറൃൃൃമാനൃരിലൃൃ

ഇകൃൃൃരൃൃവൃയൃവിനൃ കകാണൃൃൃകരായ
കശഷംമടങൃൃിവരൃകൃമൃാഴാണൃഅ
രകടം.എതികരവനൃൃകാറിലൃൃഇ
ടികൃൃാതിരികൃൃാനൃൃ ബസ് കവടൃൃിചൃൃ
കൃപൃാഴാണൃമൃനൃൃിലൃൃസഞൃൃരിചൃൃിരൃ
നൃൃഇവരൃകടസക്ൃടൃൃറിലൃൃഇടിചൃൃത.ൃ
ഇടിയൃകട ആഘാതതൃൃിലൃൃ കറാ
രിലൃൃ കതറിചൃൃൃവീണ ആനൃൃസി
കയയൃം ജയിംസികനയൃം ബസ്
നിരതൃൃിലൃകട വലിചൃൃൃകകാണൃൃൃ
കരായ കശഷമാണൃ കടയികലകൃൃ്
ഇടിചൃൃൃകയറിയതൃ.ബസ്യാപൃതിക
രായഗൃരൃതരമായരരൃകൃകൃറൃൃ ര
ണൃൃാകള കകാടൃൃയം കമരികൃൃലൃൃ
കകാകളജൃആശൃരപൃതിയിലൃൃപൃരകവ
ശിപൃൃിചൃൃൃ.രതൃൃനംതിടൃൃവടകൃൃൃപൃ
റംസൃവകദശികളായരശൃമിശങൃൃരൃൃ,
കറഷ്മാശങൃൃരൃൃഎനൃൃിവകരതിരൃവ
ലൃൃപൃഷ്ഗിരികമരികൃൃലൃൃകകാളജൃ
ആശൃരപൃതിയിലൃൃ േികിതൃൃയിലാ
ണൃ.തിരൃവലൃൃതാലൃകൃൃ്ആശൃര
പൃതിയിലൃൃരരൃകൃൃൃകകളാകടപൃരകവ
ശിപൃൃിചൃൃ 18 കരകര പൃരാഥമികശൃ
പൃരൃഷനലൃൃകിവിടൃൃയചൃൃൃ.അരകട
തൃൃിലൃൃബസ്പൃരൃൃണമായൃംതക
രൃൃനൃൃൃ.

പകഎസആ്രുുടിസിബസിടിചു്ു
സക്ടുുുരയാനതുകുുാരായരണു്ുമെരുുേരിചുുു

എനുു.ജനാരുുദുുനനുുനായരുു
പൃതൃൃൃരൃൃ:രവികൃപതശൃവരം
കകഎനൃൃഎനൃൃഎംവിദയൃാ
ഭൃയാസസൃൃാരനങൃൃളൃകട
മാകനജരൃം കകഎനൃൃഎ
നൃൃഎംഎചൃൃ്എസ് മൃനൃൃ
പൃരഥമാധൃയാരകനൃമായ
കൃനൃൃികൃകൃാടൃവൃനൃൃാവന
തൃൃിലൃൃ എനൃൃ.ജനാരൃൃദൃൃന
നൃൃനായരൃൃ(87)അനൃൃരി
ചൃൃ.ൃസംസക്ാരംനടതൃൃി.
രവികൃപതശൃവരം കൃളമൃടി
യിലൃൃകൃടൃംബാംഗമാണ.ൃ
സരൃൃകവാദയമണൃൃലംജി
ലൃൃാപൃരസിരൃൃൃ്,കവടൃൃികൃൃ
വലകൃബൃാകൃൃ്ഖാദിവൃയവ
സായസഹകരണസം
ഘം പൃരസിരൃൃൃ് എനൃൃീ
നിലകളിലൃൃ പൃരവരൃൃതൃൃി
ചൃൃൃ വരികയായിരൃനൃൃൃ.
എനൃൃഎസ്എസ് പൃരതി
നിധി സഭാംഗമായൃം മ
ദൃയനികരാധനസമിതിയൃ
കടകനതൃനിരയിലൃംപൃര
വരൃൃതൃൃിചൃൃിടൃൃൃണൃൃ.്ഭാരയൃ:ക
മലമൃൃ(റിടൃൃ.അധൃയാരിക
എരിരിഎം വിഎചൃൃ്എ
സ്എസ് ആവണീശൃവ
രം).മകൃൃളൃൃ:കജ.കക.കഗാ
രകൃമാരൃൃ (മൃനൃൃഅധൃയാ
രകനൃൃ,എനൃൃഎസ്എസ്
എനൃൃജിനീയറിങൃ കകാള
ജൃ രാലകൃൃാടൃ), കജ.കക.
നനൃൃകൃമാരൃൃ(അധൃയാരക
നൃൃ, എസൃൃിവിഎലൃൃരിഎ
സ്രവികൃപതശൃവരം),കജ.
കക.കൃഷ്ണകൃമാരൃൃ(അ
ധൃയാരകനൃൃ, രികകഎം
എചൃൃ്എസ്കകാടൃൃവടൃൃം).മ
രൃമകൃൃളൃൃ: ടി.ദീരാല
കൃൃമ്ി(പരൃിനൃൃസിപൃൃലൃൃകക
എനൃൃഎനൃൃ എംഎചൃൃ്എ
സ്എസ്, രവികൃപതശൃവ
രം), കക.എസ്.ബിനൃൃൃ
(അധൃയാരിക,ജിഎചൃൃ്എ
സ് കൃളകൃൃട), ജി.ആരൃൃ.
സിനൃൃൃ (അധൃയാരിക,
ജിഎംഎചൃൃ്എസ്എസ്
കവടൃൃികൃൃവല).

പക.െനദുുുബാബു
ോതൃൃനൃൃൃരൃൃ:ഏറംകൃഴി
വിള വീടൃൃിലൃൃ കക.േപൃനൃൃ
ബാബൃ(72)അനൃൃരിചൃൃൃ.
ഭാരൃയ:എനൃൃ.വസൃമതി.മ
കൃൃളൃൃ:രാകജഷ്,രമൃയ.മരൃ
മകൃൃളൃൃ:പൃശീന,എനൃൃ.ബി.
സംഗീതൃ

ശശികുോരുു
എഴൃകകാണൃൃ:മൃഴിയിലൃൃ
കകാലൃൃകശരിലൃൃ താഴതി
ലൃൃശശികൃമാരൃൃ(68)അ
നൃൃരിചൃൃൃ.ഭാരൃയ:രതൃനമൃൃ.
മകൃൃളൃൃ:ശരതൃൃ്,ശരണൃൃ.

സരസമുു
കവടൃൃിതൃൃിടൃൃ:േിറയിലൃൃവീ
ടൃൃിലൃൃരകരതനായരരകമ
ശൃവരനൃൃ ഉണൃൃിതൃൃാകൃൃൃ
ഭാരൃയസരസമൃൃ(75)അ
നൃൃരിചൃൃൃ . മകൃൃളൃ ൃ:സൃധ
ടി.രിളൃൃ, സൃകൃ ഉണൃൃി
തൃൃാനൃൃ, സൃകരഷ്കൃമാ
രൃൃ.മരൃമകൃൃളൃൃ:തൃളസീധ
രനൃൃരിളൃൃ, അനൃരമ,
അനിത.

രാഘവനുു
പൃരാകൃൃൃളം:ഹരിജനൃൃകവ
ലൃൃകഫയരൃൃഹലപൃബറിറി
ടൃൃ. ഹലകൃപബറിയനൃൃ കാ
കൃൃകൃതൃാടതൃൃ്രാഘവനൃൃ
(90) അനൃൃരിചൃൃൃ. സം
സ്കാരംനടതൃൃി. ഭാരൃയ:
ഓമന. മകൃൃളൃൃ: പൃരമീള,
അമൃൃിളി, ബിനൃൃൃ. മരൃമ
കൃൃളൃൃ: സൃകരഷ്കൃമാരൃൃ,
സൃകൃമാരനൃൃ, രാധാകൃ
ഷ്ണനൃൃ.

വവ.മജാണി
ഇഞൃൃകൃൃാടൃ:സീനായിഭ
വനൃൃ (കിളിതൃൃടൃ ൃിലൃ ൃ)
ഹവ.കജാണി (കരാനൃൃ
ചൃൃനൃൃ65)അനൃൃരിചൃൃൃ.ഭാ
രൃയ:വതൃൃമൃൃകജാണി.മ
കൃൃളൃ ൃ: ഹബജൃ, ഹഷ
ജൃ, ഹഷനി. മരൃമകൃൃ
ളൃ ൃ: കഷറിലൃൃ, ഹഷനി,
അനൃപൃ.

ബാലകുഷണ്െിളുു
േിതറ:മൃനൃൃമൃ്കൃൃ്കകരി
ഹൗസിലൃൃ ബാലകൃ
ഷ്ണരിളൃൃ(ഉണൃൃിസാരൃൃ-
80) അനൃൃരിചൃൃൃ. ഭാരൃയ:
ശാനൃൃകൃമാരിയമൃൃ.മകൃൃ
ളൃൃ:രതൃൃേപൃനൃൃനൃൃ,ശബരീ
നാഥൃ,ഊരൃൃമിളാകദവി.മ
രൃമകൃൃളൃൃ: രരകമശൃവരനൃൃ
നായരൃൃ,ബീന,ജീവ.

മജാരുുജുകുടുുി
എസ്എനൃൃപൃരം: കസാ
വാരൃൃവീടൃൃിലൃൃകജാരൃൃജൃകൃ
ടൃൃി (87)അനൃൃരിചൃൃൃ.സം
സ്കാരംനടതൃൃി. ഭാരൃയ:
കൃഞൃൃൃകമാളൃൃ. മകൃൃളൃൃ:
സജി,സൃസമൃൃ,കമാളമൃൃ,
കറജി(സൗദി).മരൃമകൃൃ
ളൃൃ: കറാസമൃൃ, കരാനൃൃചൃൃ
നൃൃ,ഷാജി,ബീന.

െനദുുുിക
കടയൃകൃൃലൃൃ: മൃകൃൃൃനൃൃം
കൃഴിവിളവീടൃൃിലൃൃരകരത
നായ സൃപൃബഹൃൃണൃയനൃൃ
കേടൃൃിയാരൃകട ഭാരൃയ േ
പൃനൃൃിക(65)അനൃൃരിചൃൃൃ.മ
കൃൃളൃൃ: അനീഷ് കൃമാരൃൃ,
അഭിലാഷ്. മരൃമകളൃൃ:
കൃഷ്കണനൃൃൃ.

ടി.ശശിധരനുുെിളുു
കൃടവടൃൃൃരൃൃ: കേറൃകര
കൃകൃാണം കൃപശയസിലൃൃ
ടി.ശശിധരനൃൃരിളൃൃ(65)
അനൃൃരിചൃൃൃ. ഭാരൃയ:ഉഷാ
കദവി.മകൃൃളൃൃ:ദീര,ദിവൃയ.
മരൃമകൃൃളൃൃ: അജയകൃ
ഷ്ണനൃൃ, കൃഷ്ണകൃമാ
രൃൃ.

സരസവുതിപുുിളുു
േവറസൗതൃ ൃ് : ഹകത
കൃ ൃൃ ടൃ ൃ തൃ ൃി ലൃ ൃശി വമനൃ ൃി 
ര തൃ ൃി ലൃ ൃ ര കരതനായ
സദാ ശി വനൃ ൃരി ളൃ ൃ യൃ 
കട  ഭാ രൃ യ  സരസൃ വ തി 
പൃ ൃി ളൃ ൃ  (70)  അനൃ ൃ രി 
ചൃ ൃൃ .  മ കൃ ൃ ളൃ ൃ:  വി ജയ
നൃ ൃരി ളൃ ൃ , രകരതനായ
ശിവപൃരസാദനൃ ൃരി ളൃ ൃ .
മ രൃ മ കൃ ൃ ളൃ ൃ: ശശി കല,
രതി . 

സുമരഷ്ബാബു
ആദി നാ ടൃ വ ട കൃ ൃ് : കാ 
ഞൃ ൃ നതൃ ൃി ലൃ ൃകേമൃ ൃ ക 
കൃ ൃൃ ടൃ ൃി യൃ കട  മ ക നൃ ൃ
സൃ കര ഷ് ബാബൃ (48)
അനൃ ൃ രി ചൃ ൃൃ .  ഭാ രൃ യ :
രി . കൃ മാ രി .  മ ക ളൃ ൃ:
കാ ഞൃ ൃ ന .

എ.പെറിയാനുു
കൃണൃൃറ:സൃൃൃൃാംപൃകവണൃൃരൃൃ
പൃതൃൃനൃൃവീടൃൃിലൃൃഎ.കേ
റിയാനൃൃ(97)അനൃൃരിചൃൃൃ.
ഭാരൃയ: രകരതയായസാ
റാമൃൃ.മകൃൃളൃൃ:കറയൃചൃൃലൃൃ
കജാണൃൃ, അനൃൃമൃൃ, രി.
സി.ഏപൃബഹാം (റിടൃൃ. ഇ
നൃൃൃയനൃൃകനവി),രി.സി.മാ
തൃയൃ,കറാസമൃൃ,സൃസമൃൃ,
ജസി(കകാശമറൃൃംഹഫ
നാനൃൃസ്,കകാടൃൃാരകൃൃര),
രകരതനായ രി.സി.കജ
കൃൃബൃ. മരൃമകൃൃളൃൃ: രി.
സി.കജാണൃൃ, കശാശാമൃൃ
(റിടൃൃ.അധൃയാരിക,എംടി
എചൃൃ്എസ് കകാടൃൃാരകൃൃ
ര),ബിജി,സൃസി(കകാ
ശമറൃൃംഹഫനാനൃൃസ്,കൃ
ണൃൃറ), കരവിഡൃരാനി
യലൃൃ,ജി.കറായി,കൃഞൃൃൃ
കമാനൃൃ,രകരതനായകേ
റിയാനൃൃ.

തങുുപുുനുുെിളുു
വാളകം: ജനത നഗരൃൃ
കവണൃ വിലാസതൃൃിലൃൃ
(ഉപൃതാടം) തങൃൃപൃൃനൃൃ രി
ളൃൃ(90)അനൃൃരിചൃൃൃ.സം
സ്കാരംനടതൃൃി. ഭാരൃയ:
സരസമൃൃ.

തങുുമുു
കൃര: അലകൃൃൃഴി പൃലി
പൃൃാറേരൃവിളവീടൃൃിലൃൃര
കരതനായ രാപൃൃചൃൃകൃൃൃ
ഭാരൃയതങൃൃമൃൃ(70)അനൃൃ
രിചൃൃൃ. മകൃൃളൃൃ: എലൃൃസി,
കൃഞൃൃൃകമാനൃൃ, കൃപഗസി.
മരൃമകൃൃളൃൃ: ഹസമണൃൃ,
തങൃൃമൃൃ,ഹാരിസ്.

രാജപുുനുു
ോതൃൃനൃൃൃരൃൃ: വരിഞൃൃം
സൃഭാഷ്മനൃൃിരതൃൃിലൃൃരാ
ജപൃൃനൃൃ(72)അനൃൃരിചൃൃൃമ
കൃൃളൃൃ:സൃഭാഷ്,മഞൃജൃ.
മരൃമകൃൃളൃൃ:സൃജയനൃൃ,ലീ
ന.

പൊനുുമുുരാജനുു
കരികൃൃം: ഐരിസി മ
ണൃൃൃരൃൃകസൃൃൃരൃൃശൃപൃരൃഷ
കനൃൃരാസൃൃൃ ൃരൃൃഎഫൃ.രാജ
കൃൃൃഭാരൃയറിടൃൃ.ജൃനിയരൃൃ
രബൃൃികൃൃ് കഹലൃൃതൃൃ് ന
ഴൃസ് കരാനൃൃമൃൃ രാജനൃൃ
(68)അനൃൃരിചൃൃൃ.മകൃൃളൃൃ:
ലൗലി, ലൗസി (അബൃ
ദാബി). മരൃമകൃൃളൃൃ: കറാ
യികബബികതാമസ,്സാ
ബൃകമാനൃൃ മതൃൃായി (ഇ
രൃവരൃംഅബൃദാബി).

എസ.്രാധാേണി
കൃഴിമതികൃൃാടൃ: ഇടിമൃ
കൃ ൃ്  രാ ധാനിവാസിലൃ ൃ
(കി ട ങൃ ൃി ലൃ ൃ)  ഇനൃ ൃൃ യ നൃ ൃ
കനവി  റി ടൃ ൃ .  ഉ കൃദയാ ഗ
സൃ ൃ നൃ ൃ ശി വപൃരസാദി 
കൃൃൃ ഭാരൃ യ എസ് . രാധാ
മണി (71)  അനൃ ൃ രി 
ചൃ ൃൃ .  സംസ്കാരം നട
തൃ ൃി .  മ കൃ ൃ ളൃ ൃ:  ബിനൃ
പൃരസാദൃ (ബിസിനസ്),
അനി പൃരസാദൃ  (കസ
കൃ ൃ നൃ ൃ ഓഫിസരൃ ൃ,
ഹഹകൃകൃാ ട തി  എറ
ണാകൃ ളം) .  മ രൃ മ കൃ ൃ 
ളൃ ൃ:  എസ് . പൃരീ ത (അ
ധൃയാ രി ക,  എസ്എനൃ ൃ
രബൃ ൃി കൃ സ്കൃ ളൃ ൃ കകാ
ലൃ ൃം ) ,  മ ഞൃ ൃൃ  അനി
( പൃരഗൃസ്  കണൃ ൃകൃ പടാ ളൃ ൃ
വകൃപൃ ൃ് , കാകൃ ൃ നാടൃ ) . 

നബീസതു്ു
മടതൃൃറ:കലയപൃരംമാ
ഹീനൃൃ മനൃൃസിലിലൃൃ ഷം
സൃദീകൃൃൃഭാരൃയനബീസ
തൃൃ് (54)അനൃൃരിചൃൃൃ. മ
കൃൃളൃൃ: ഷാഹിനൃൃ, മാഹി
നൃൃ. മരൃമകൃൃളൃൃ: ഷമീന,
ബിസ്മി.

രാധാേണിയമുു
കാവനാടൃ:മീനതൃൃൃകേരി
എരൃവിചൃ ൃ ഴികതൃൃ്  രാ
ധാഭവനിലൃ ൃഓമനകൃൃൃ 
ടൃ ൃ കൃൃൃ റൃപൃ ൃികൃൃൃഭാരൃയരാ
ധാമണിയമൃ ൃ  (65)അ
നൃ ൃ രിചൃ ൃൃ .  മകൃ ൃ ളൃ ൃ:  വി
കനാദൃ,രകരതയായബി
നൃൃൃ .

എസ.്മോഹനകുോരുു
തൃകൃൃരൃവ: വിമൃകൃൃഭട
നൃംയൃകൃകൃാബാങൃൃ്ജീവ
നകൃൃാരനൃമായ പൃരാകൃൃൃ
ളംനകൃളൃാടൃൃിലൃൃആകാശൃ
ഭവനിലൃൃഎസ്.കമാഹന
കൃമാരൃൃ(54)അനൃൃരിചൃൃൃ.
ഭാരൃയ: ജി.ഗിരിജാകൃമാ
രി.മകൃൃളൃൃ:ആകാശൃഎം.
കക.രിളൃൃ, രാരൃൃവതി
എം.കക.രിളൃൃ.
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പാർൈരിരിരൃദോതൃ്ൃനായികയാകൃനൃൃ"ൈർൃൃതൃൃമാനം'
ബെൻുുൈിവതുോഡകുു

ൻുുൈിവുുുബാനറി
ൽുുവബൻുുൈിനാൈർുുനിർുുമുുിചുു്
തപുരൈത്ൈംവിധായകൻുുൈി
ധുുാർുുതുു്രിവ,പാർവതിതിരു
പോതുുിവനനായികയാകുുിഒ
രുകുുുനുു"വർുുതുുമാന'തുുി
വുുുടീൈർുുപുറതുുിറങുുി.ചി
തതും വഫതബുുവരി19നുതിപയറുുി
ൽുുറിലീൈ്വചയുുും.ചിതതുതുുി
വുുുകഥയംുതിരകുുഥയംുൈം
ഭാഷണവംുആരയുാടൻുുഷൗകുു
തുുിപുുുതാണ.ുഅപദുുഹംചിതതു
തുുിവുുുനിർുുമുുാണപങുുാളികു
ടിയാണ.ുഏവറവിവാദങുു
ൾുുവുകുടുവിലാണുവർുുതുുമാ
നംറിലീൈിനുഒരുങുുുനുുതു.
വൈൻുുൈറിംഗുൈംബനുുിചുു്ചി

തതുതുുിനുആദയുംവിലപകുുർുുവപുു
ടുതുുിയിരുനുുു.തുടർുുനുു്പക
തദുുുവൈൻുുൈർുുപോർുുഡുറി
സവൈിംഗുകമുുറുുിതപുവർുുതുു
നാനുമതിനൽുുകിയപോവടചി
തതുംതീപയറുുറിൽുുറിലീൈ്വചയുുു
നുുത.ുൈവുാതതനുുുുയൈമരപൈനാ
നിമുഹമുുദുഅബുുുൾുുറഹുുാവന
കുറിചുു്ഗപവഷണംനടതുുുവാ
നായിഡൽുുഹിയിവലഒരുയു
ണിപവഴൈുിറുുിയിപലകുുുയാതതു
തിരിചുുമലബാറിൽുുനിനുുുളുുഒ
രുവപണുുകുടുുിപനരിടുനുുവവ
ലുുുവിളികളംുതപുതിൈനുുികളു
മാണുവർുുതുുമാനതുുിവുുുതപു
പമയം.ൈമകാലികഇനുുുയൻുുൈ
മുഹംപനരിടുനുുരാതഷുുുീയൈാ
മുഹയുതപുശനുങുുളാണുചിതതും

ചർുുചുുവചയുുുനുുത.ു'സഫൈാ
സുഫിയ'എനുുഗപവഷകവി
ദയുാർുുതുുിനിയുവടകഥാപാതതുമാ
ണുപാർവതിയുപടത.ുപോഷൻുു
മാതയു,ുൈിദുുിഖുഎനുുിവരംുചി
തതുതുുിവലതരുപധുയുകഥാപാതതു
ങുുവളഅവതരിപുുികുുുനുുു.
വലിയതാരനിരചിതതുതുുിൽുു

അണിനിരകുുുനുുു.ഡൽുുഹി,ഉ
തുുരാഖണുു്,പകരളംഎനുുിവി
ടങുുളിലായിരണുുുവഷഡയുുളി
ലാണു"വർുുതുുമാനം'ചിതതുീക
രിചുുത.ുരണുുുപാടുുുകൾുുചിതതു
തുുിലുണുു്.പദരീയ-ൈംസുുാന
ചലചുുിതതുപുരൈക്ാരപജതാകുു
ൾുുഒരുമികുുുനുുൈിനിമവയനുു
തപുപതുയകതകുടിഇതിനുണുു്.
പാർവതിതിരുപോതുുിവുുുവ

ളവരതരുപധുുയമായകഥാപാതതു
മാണുവർുുതുുമാനതുുിവല
സഫൈാസുഫിയ.ബാനർുു-
വബൻുുൈിവതുോഡകുുൻുുൈ,്
ൈംവിധാനം-ൈിധുുാർുുതുു്രി
വ,നിർുുമുുാണം-വബൻുുൈിനാ
ൈർുു,ആരയുാടൻുുഷൗകുുതുു്,ക
ഥ-തിരകുുഥ-ൈംഭാഷണം-ആ
രയുാടൻുുഷൗകുുതുു്,കയുാമറ-
അഴകപുുൻുു,ഗാനരചന-റഫീ
കുഅഹമുുദ,ുവിരാൽുുപോ
ണുുൈണുു,പശുുാതുുലൈംഗീ
തം-ബിജിപാൽുു,വതുോഡകുു
ൻുുകണുുപതുൊളർുു-ഡികൈുൻുു
വോടുതുുാൈ,്പി.ആർുു.ഒ.-പി.
ആർുു.സുപമരൻുു(വബൻുുൈി
വതുോഡകുുൻുുൈ)്പി.ആർുു.സു
പമരൻുു

നിർമാണരംഗദതൃൃകൃൃൃം
ചൈൃടൈൃചൃ്ൃടൊൈിദോ
ദുൽഖർൈൽമാൻ,പു

ഥവുിരാജ,ു ഉണുുി മുകു
ദുുൻ,ൈണുുിവവയൻുഎനുുി
വർ അടുതുുിവട ൈവുനുും
വതുോഡകുുൻകമുുനികൾ
തുടങുുിയിരുനുുു. ഇപപുുഴി
താ നടൻ വൊവിപോയംു
നിർമാണരംഗപതുുകുു്ചു
വടുവയകുുുുകയാണ.ു പിറ
നുുാൾ ദിനതുുിൽ വൊവി
പോ പോമൈ് വതുോഡകുു
ൻ ഹൗൈ് തപുഖയുാപിചുുിരി
കുുുകയാണുതാരം.
ആരംൈകൾകുു് എലുുാ

വർകുുുംനദുുി.കുറചു്ുവർഷ
ങുുൾകു്ുമുമു്ുഎവുുുജനുുദി
നതുുിൽ ഇതതുയധികം
ൈപ്നഹംഎവനുുങുുിലംുല
ഭികുുുവമനുു് കരുതിയിരു
നുുിലുു.
അതിനാൽകുറചു്ുവർഷ

ങുുൾകുു്മുമുു്ഞാൻവചയുുാ
ൻആതഗുഹികുുാതുുമവറുുവനുു
ങുുിലംുപങുുിടാൻഈഅവൈ
രം ഉപപോഗികുുുനുുു. തപുിയ

വപുുടുുവപര,വൊവിപോപോമ
ൈ് വതുോഡകുുൻൈ് ഇതാ,
അവതരിപുുികുുുനുുു. തപുാധാ
നയുമുളുുതംുഞങുുളുവടവയുവ

ൈായതുുിനു കുടുത
ൽ മുലയും നൽകുനുു
തുമായകുടുതൽൈി
നിമകളുവടഭാഗമാകാ
നുളുുഒരുഎളിയതരു
മം.
ഈവലിയഅവൈ

രവംുഉതുുരവാദിതുു
വംുകണകുുാകുുാനംു
നിങുുൾ എലുുാവരംു
ഇഷുുവപുുടുനുുൈിനിമ
കൾ സുഷുുികുുാനംു
ഞാൻ ആതഗുഹികുുു
നുുു. ൈപ്നഹവംു പി
നുുുണയംുതുടരുക’-
എനുുാണുവൊവിപോ
പോഷയുൽമീഡിയയി
ൽകുറിചുുിരികുുുനുുത.ു
നിർമാണകമുുനിയു
വട പോപോ വീഡി
പോയിലുവടയാണു

വൊവിപോപങുുുവവചുുത.ുഅ
പതൈമയംനിരവധിചിതതുങുു
ളാണുതാരതുുിപുുുതായിഅ
ണിയറയിൽഒരുങുുുനുുത.ു

"കള'ടീസർപുറതുുിറങുുി
വൊവിപോ നായകനാ

വയതുുുനുു കളയു
വടടീൈർപുറതുുുവിടുുു.അഡവു
പചുുഴുൈ്ഓഫുഓമനകുുുടുുൻുു,ഇ
ബിലീൈ്എനുുീൈിനിമകൾുുകു്ു
പരഷംപോഹിതുൈംവിധാനം
വചയുുുനുു ചിതതുമാണിത.ു യദു
പുഷ്പാകരനംു പോഹിതു വി
എസംുപചർുുനുുാണുചിതതുതുുി
വുുു രചന നിർുുവഹികുുുനുുത.ു

ചിതതുതുുിൽലാലംുഒരുതപുധാ
നകഥാപാതതുവതുുഅവതരിപുുി
കുുുനുുുണു്ു.പുറതുുിറങുുിനിമി
ഷങുുൾകുുുളുുിൽമികചുുതപുതി
കരണമാണു ടീൈറിനു ലഭിചുുു
വകാണുുിരികുുുനുുത.ു ഛായാതഗു
ഹണംഅഖിൽുുപോർുുജ.ുഎഡി
റുുിംഗുലിവിങസുുുുുണുുമാതയു.ു
രബുുൈംവിധാനം പോണുു

വിൻുുവൈു്ുു. അപോൈിപയറു്ു

ഡയറപകുുഴുൈ്ബാൈിദുഅൽുുഗ
ൈാലി,ൈവോ.പബുുിൈിറുുിപവി
രങുുർുു.അഡവുചുുർുുകമുുനിയു
വടബാനറിൽുുൈിജുമാതയു,ുനാ
വിൈ് പൈവയുർുു എനുുിവരാണു
നിർുുമുുാണം. വടാവിപോയംു
പോഹിതുുുംഅഖിൽുുപോർുുജംു
ൈഹനിർുുമുുാതാകുുളാണ.ുചിതതു
തുുിവുുുഷുടുുിങിനിവട വൊവി
പോയകുു്ുപരുപകുുറുുിരുനുുു.

കഴിഞുുദിവൈം
ഭാവനയുവടമു

നുുാംവിവാഹവാർുുഷി
കമായിരുനുുു.വിവാഹ
വാർഷികദിനതുുിൽുു
ഭാവനപങുുുവചുുമപോ
ഹരമായചിതതുങുുളംു
കുറിപുുുംപോഷയുൽുുമീ
ഡിയയുവടതരുധുുപനടു
കയാണ.ുഞാൻുുനി
വനുുതിരവഞുുടുതുുു.
ഒരുരങുുയുമിലുുാവത
നിവനുുഞാൻുുവീണുുും
വീണുുുംതിരവഞുുടു
കുുും.തിരവഞുുടുതുുു
വകാപണുുയിരികുുും.ൈ
പതുുഷകരമായവിവാ
ഹവാർുുഷികാരംൈക
ൾുുഎവുുുതപുണയപമ
എനുുായിരുനുുുഭാവന
കുറിചുുത.ുനവീവുുുക
വിളിൽുുചംുബനംന
ൽുുകുനുുചിതതുങുുളംു
ഭാവനപങുുുവചുുിടുുുണു്ു.
2018ജനുവരി22നാ
യിരുനുുുഭാവനയംുക
നുുടനിർുുമുുാതാവുമാ
യനവീനംുവിവാഹി
തരാകുനുുത.ുതിരുവ
മുുാടിപകുുതതുനടയിൽുു
വചുുായിരുനുുുവിവാ
ഹം.ഭാവനയുവടമ
പോഹരമായപോസു്ുുു
പോഷയുൽുുമീഡിയയി
ൽുുനിറയുകയാണ.ുപി
നുുാവലതാരങുുളംു
ആരാധകരംുഇരുവ
ർുുകുുുംആരംൈകളു
മായിഎതുുി.

ആശംസയൃമായിഭാൈന

പൃഥവൃിരാജ,ൃഉണൃൃിമൃകൃനൃൃൻ,
മംമതൃചിതതൃം:"തരൃമം'പുഥവുിരാജുസു

കുമാരൻുു,ഉ
ണുുിമുകുദുുൻുു,മംമതു
പമാഹൻുുദാൈ്എനുുി
വവരതപുധാനകഥാ
പാതതുങുുളാകുുിരവി
വകചതദുുുൻുുഛായാതഗു
ഹണവംുൈംവിധാന
വംുനിർുുവുുഹികുുുനുു
പുതിയചിതതുമാണു
"തഭുമം'.
എപിഇവുുുർുുനാ

ഷണലിവുുുബാനറി
ൽുുനിർുുമുുികുുുനുുഈ
ചിതതുതുുിൽുുരങുുർുു,ജ
ഗദീഷ,്സുധീർുുകരമ
ന,അനീഷ,്രാരിഖ

നുു,സുരഭിലകുു്മി,
അനനയു,ഞാൻുുതപുകാ
രൻുുവഫയിംപദവീക
തുടങുുിയതപുമുഖ
താരങുുളംുഅഭിനയി
കുുുനുുു.
തിരകുുഥ,ൈംഭാഷ

ണംരരതുബാലൻുു
എഴുതുനുുു.വലൻുു
വതുപാഡയുുൈർുു-ബാദു
ഷഎൻുുഎം,എഡി
റുുിംഗ-ുതരുീകർുുതപുൈാ
ദ,ുൈംഗീതൈംവിധാ
നം-ജാകുൈ്ബിപോ
യ,ുഅപസുുൈിപയറുു്
ഡയറകുുർുു-ജിതുുുഅ
ഷ്റഫ,ുസുപുുർുുസവ

ൈിങുവതുപാഡയുുൈർുു-
അരവുതിനടുവുതുടി,
വതുപാഡകുുൻുുക
ണുുപതുടാളർുു-ജിനുപി
വക,സുുുുീൽുുൈ-്ബിജിതു
ധർുുമുുടം,പമകുുപുു്-പറാ
ണകൈു്പൈവയുർുു,എ
കുൈികയുുടുുീവുവതുപാ
ഡയുുൈർുു-ഓപുുണുുബു
കുു്വതുപാഡകുുൻുു,
സടറുുിൽഡിസൈൻുു-
ആനദുു്രാപജതദുുുൻുു.ജ
നുവരി27നുഎറണാ
കുളതുു്ചിതതുീകരണം
ആരംഭികുുും.വാർുുതുു
തപുചരണം-എഎൈ്
ദിപനശ.ു

ശാകൃനൃൃള’തൃൃിലൃൃ
നായകനായിദദവൃദോഹൻ
സുഫിയംു സുജാത

യംു’താരംപദവുപോ
ഹൻുുൈമാനുുയുവടനായകനാ
യിഎതുുുനുുു.ൈംവിധായക
നംുതിരകുുഥാകുതുുുമായഗു
ണപരഖർുു ഒരുകുുുനുു ‘രാകു
നുുളം’ എനുു ചിതതുതുുിലാണു
പദവുനായകനായിഎതുുുനുു
തു എനുുാണു റിപപുുർുുടുുുകൾുു.
കാളിദാൈവുുുൈംൈ്കുതനാ
ടകംഅഭിജുുാനരാകുനുുളം.
ജനുവരിആദയുവാരമാണുരാ
കുനുുളംൈിനിമയാകുുുനുുുവവ
നു്ുഗുണപരഖർുുതപുഖയുാപിചുുത.ു
ൈമാനുുരകുനുുളയായിപവ

ഷമിടുനുുചിതതുതുുിവുുുപോഷ
ൻുു പോസുുുുറംു പങുുുവവചുുിരു
നുുു.പാൻുുഇനുുുയൻുുചിതതുമായി
ഒരുകുുുനുുരാകുനുുളതുുിനുമ
ണിരർുുമആണുൈംഗീതംഒരു
കുുുനുുത.ു രകുനുുളയുവട വീ
കുുണതുുിൽനിനുുുംദുഷയുനുു
വുുുയംുരകുനുുളയുവടയംുതപു
ണയകഥ അവതരിപുുികുുുനുു
ചിതതുമാകംുഇവതനുുാണുസു
ചന.
ഈ വർുുഷം അവൈാന

പുതുവടയാകംുചിതതുീകരണം

ആരംഭികുുുക.പദരീയഅവാ
ർുുഡുപജതാവായഗുണപരഖർുു
അനുഷ്കുുവഷടുുിവയനായിക
യാകുുിരുതദുമാപദവിഎനുുചി
തതും ഒരുകുുിയ ൈംവിധായക
നാണ.ു രാകുനുുളതുുിനായി
തപുതീകുുപോവടയാണു ആരാ
ധകർുുകാതുുിരികുുുനുുത.ു
ജയസുരയുയംുഅദിതിറാവു

സഹദരിയംുപകതദുുുകഥാപാതതു
ങുുളായചിതമാണുസുഫിയംു
സുജാതയംു. സുഫി എനുു
സടറുുിൽുുപോളിലാണുപദവുപോ
ഹൻുുചിതതുതുുിൽുുപവഷമിടുുത.ു

വൈറലായസൗഹൃദചിതരൃംനടിയംു അവതാരകയംു
ഫാഷൻ ഡിസൈനറു

മായപുർണുുിമപങുുുവവചുുചി
തതുങുുൾഇപപുുൾ തരുപധുുയമാ
കുനുുത.ു മഞജുു വാരയുർകുുും
ൈംയുകുുവർമുുയകുുുുംഗീതു
പോഹൻദാൈിനുവോപുുമുളുു
ചിതതുങുുളാണുപുർണിമപങുുു
വവചുുിരികുുുനുുത.ുപലപപുുഴംു
ഇവവരലുുാം കാണാറംു ചിതതു
ങുുൾപങുുുവവകുുാറുമുണുു്.ഇ
പപുുൾപുർണിമപങുുുവവചുുചി
തതുങുുൾമുൻവപവപുുപോനട
നുു കുടിപചുുരലിവുുു താണ.ു
'വപണുുുങുുപളനിങുുപോർകുുു
നുുുപുടുഇത'ുഎനുു്കുറിചുുു

വൊണുുാണുപുർണിമഈചി
തതുങുുൾ പങുുുവവചുുിരികുുുനുു
ത.ുആരാധകരംു ചിതതുങുുവള
ലുുാം ഏവറുുടുതുുിരികുുുകയാ
ണ.ു ഇവരിൽ പുർണിമവയ
പോവലതവനുു പോഷയുൽ മീ
ഡിയയിൽവളവരൈജീവമായി
നിൽകുുുനുുവയുകുുിയാണുനടി
മഞജുുവാരയുരംുഗീതുപോഹ
ൻദാസംു തവുുു വിപരഷങുു
വോവകുു സൈബറിടതുുിവല
ആരാധകരുമായി പങുുുവവ
കുുാറുണുു്. ൈംയുകുു പമപോ
നംു പോഷയുൽ മീഡിയയിലു
വടവിപരഷങുുൾപങുുുവവകുുാ
റുണു്ു.
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10C M Y K C M Y Kമം്ബേസിറ്്ിക്്്ജെം
മഡ്ഗാവ്:ഐഎസ്എല്്ിലരണ്്ാംതവണയ്ം
ഈസ്്്്്രംഗാളിചനരരാജയച്പ്ട്ത്്ിമ്ം
നരസിറ്്ി.ഇന്്ചലനടന്്മത്്രത്്ിലഎ
തിരില്്ാത്്ഒര്നോളിനായിര്ന്്്മ്ംനര
സിറ്്ിയ്ചടവിജയം.ആദ്യരക്തിയിലചോരട്്ാ
േഫാളനനടിയനോളാണ്മ്ംനരസിറ്്ിക്്്
വിജയംനലരിയത്.27ആംമിനിറ്്ിലഹ്നോ

രൗമസിച്്്ഒര്ന്പോസിലനിന്്്പ്ഫീചഹേ
റില്ചടആയിര്ന്്്ഫാളരന്്്വലയിലഎ
ത്്ിച്്ത്.ഈവിജയംമ്ംനരസിറ്്ിചയ29
നോയി്്്ിലഎത്്ിച്്്.ഒന്്ാമത്ള്്മ്ംനര
സിറ്്ിക്്്രണ്്ാമത്ള്്നോഹംരഗാചനക്്ാള
അഞ്്്നോയി്്്ിച്്്ലീഡ്ഉണ്്്.ഈസ്്്്്രം
ഗാള10-ാമത്ം.

െിവർപൾ്0,
പേൺെി1
ലിവര്്പ്ള്്:ഇംഗ്്ീഷ്പര്ീമിയര്്ലീഗില്്രര്ത്്രായ
ലിവര്്പ്ള്്സവ്ന്്ംതട്്രത്്ില്്നരണ്്ലിദഹിപ്്ി
ച്്.്നരണ്്ലിനോട്എതിരില്്ാത്്ഒര്നോളിനാ
ണ്ലിവര്്പ്ള്്നൊറ്്ത.്സവ്ന്്ംനമതാനത്്ാണ്
മ്ന്്ൊമ്്യ്ന്്ാര്ചടനൊല്്വിചയന്്താണ്പശ്നദ്്
യം.83ാംമിനിറ്്ില്്ലഭിച്്ചരനാല്്റ്്ിവലയിലാക്്ി
ആഷള്ിനരണിസാണ്നരണ്്ലിക്്്ജയംസമ്്ാനി
ച്്ത.്നരണ്്ലിചയദ്ര്്രലരായിരണ്്്ആദയ്ഇലവ
നില്്സ്പ്്ര്്താരങ്്ചളപ്റത്്ിര്ത്്ിയയര്്ഗന്്
നല്്പ്്ിന്രിഴച്്.്4-4-2നോര്്നമഷനിലിറങ്്ിയ
നരണ്്ലിചയ4-3-3നോര്്നമഷനിലാണ്ലിവര്്പ്
ള്്നനരിട്്ത.്72ശതമാനംരന്്ടക്്ത്്ില്്മ്ന്്ില്്
നില്്ക്്ാന്ം6ചനതിനര27നോള്്പശ്മംനടത്്ാ
ന്ംലിവര്്പ്ളിന്സാധിചച്്ങ്്ില്ംഒചരണ്്ംനോ
ല്ംലക്്യ്ത്്ിചലത്്ിക്്ാനായില്.്
68മത്്രങ്്ള്്ക്്്നശഷംസവ്ന്്ംനമതാനത്്്ലി
വര്്പ്ളിച്്്നൊല്്വി.നരണ്്ലിചയനപ്്ചോര്
താരസമ്്ന്്മല്്ാത്്ടീമിനോട്നൊറ്്ത്ലിവര്്പ്ളി
ച്്്നാണനക്്ട്ഉയര്്ത്്്ന്്.്പര്ീമിയര്്ലീഗ്നോ
യി്്്്രട്്ിരയില്്ഇനച്്ടിഞ്്്നോരാട്്ംതചന്്യാ
ണ്നടക്്്ന്്ത.്34നോയിന്്്്മായിലിവര്്പ്ള്്നാ
ലാംസ്്ാനത്്ാണ.്40നോയിന്്്്മായിമാഞ്്സ്്്്ര്്
യ്നണറ്്ഡ്ഒന്്ാംസ്്ാനത്്്ത്ടര്നപ്്ള്്38
നോയിന്്്ചടമാഞ്്സ്്്്ര്്സിറ്്ിരണ്്ാംസ്്ാന
ത്്്ംത്ലയ്നോയിന്്്ചടചലസ്്്്ര്്സിറ്്ിമ്ന്്ാം
സ്്ാനത്്്മ്ണ്്.്

സ്വാരസ്വിജെരിലപ്ി
മാപേ്ിഡ:്സര്ാനിഷ്ലീഗില്്അത്ലറ്്ിനോമാപേ്ിഡ്
വിജയക്്്തിപ്്്ത്ടര്രയാണ.്എയര്റിചന2-
1നാണ്അത്ലറ്്ിനോമാപേ്ിഡ്നൊല്്പ്്ിച്്ത.്എ
യര്റിച്്്നോംപഗ്ൗണ്്ില്്നടന്്മത്്രത്്ില്്
12ാംമിന്ട്്ില്്മാര്്നക്്ദിമിനപ്താവിക്്ില്ചടആ
ദയ്ംഎയര്ര്്മ്ന്്ിചലത്്ിയനപ്്ള്്40ാംമിനിറ്്ില്്
ല്യിസ്സ്വാരസിച്്്നോളില്്അത്ലറ്്ിനോമാ
പേ്ിഡ്സമനിലരിടിച്്.്
89ാംമിന്ട്്ില്്ചരനാല്്റ്്ിവലയിലാക്്ിസ്വാര
സ്തചന്്യാണ്അത്ലറ്്ിനോമാപേ്ിേിന്വിജയ
ചോര്ക്്ിയത.്എയര്റിച്്്4-2-3-1നോര്്നമഷ
ചന3-5-2നോര്്നമഷനില്്നനരിട്്അത്ലറ്്ിനോമാ
പേ്ിഡ്65ശതമാനംരന്്ടക്്ത്്ില്്മിരവ്രാട്്ി
ചയങ്്ില്ം9ചനതിനര12നോള്്പശ്മവ്മായിആപര്മ
ണത്്ില്്രര്ത്്്രാട്്ി.44നോയിന്്്്മായിഅത്ലറ്്ി
നക്്മാപേ്ിഡ്നോയി്്്്രട്്ിരയില്്തലപ്്ത്്്ത്ട

ര്രയാണ.്37നോയിന്്്്ള്്റയല്്മാപേ്ിഡ്രണ്്ാം
സ്്ാനത്്ാണ.്34നോയി്്്ാണ്രാഴസ്നോണ
യക്്്്ള്്ത.്ഇരട്്നോള്്നനട്്നത്്ചടലാലിഗനോ
ള്്നവട്്ക്്ാരില്്11നോള്മായിചമസിചക്്പ്്ചമ
ത്്ാന്്സ്വാരസിനായി.സര്ാനിഷ്നോപ്്ാചേ
ല്്നറയില്്മ്ന്്ാംേിവിഷന്്ക്്ബ്്്നോര്്നില്്ചയ
2-0ന്നൊല്്പ്്ിച്്്രാഴസ്നോണഅവസാന16ല്്
ഇടംരിടിച്്.്അധിരസമയനത്്ക്്്നീണ്്മത്്ര

ത്്ില്്2-0നാണ്രാഴസ്യ്ചടജയം.നിശ്്ിതസമ
യത്്്ലഭിച്്രണ്്്ചരനാല്്റ്്ിഅവസരംരാഴസ്
നോണരാഴാക്്ി.
39ാംമിന്ട്്ില്്മിര്്ലംരജാനിക്്്ം80ാംമിന്ട്്ില്്ഉ
സമ്ാന്്ചേംരചല്്യ്മാണ്ചരനാല്്റ്്ിരാഴാക്്ി
യത.്92ാംമിന്ട്്ില്്ചേംരചല്്യ്ം120ാംമിന്ട്്ില്്
മാര്്ട്്ിന്്പര്ാചത്്്വയറ്്്്മാണ്രാഴസ്നോണയക്്്ാ
യിവലക്ല്ക്്ിയത-്

ആന്്ഫീല്്ഡില്്
ലിവര്്പൾ്ബേണ്്ലി

മത്്രത്്ിൽ പരാജയപപ്ട്്് ലിവർപൾ് താരങ്്ളപ്െ നിരാശ.

മ്ംനര:ഇന്്്യന്്പ്രീമിയര്്ലീഗിച്്്14ാംസീ
സണിന്മ്ന്ന്ടിയായ്ള്്താരനലലംചഫ
പ്ര്വരി18ന്എന്്രിസിസിഐഒഫീഷ്യല്്.
നനരച്ത്ചഫപ്ര്വരി11ന്താരനലലംനടക്്്
ചമന്്ാണ്റിന്പ്ര്്ട്്്രള്ണ്്ായിര്ന്്ത്.നലല
ത്്ിച്്്നവദിരിന്്ീട്പ്രഖ്യാരിക്്്ചമന്്്ംഅ
ന്ദ്ഹംരറഞ്്്.ഇക്്ഴിഞ്്20ന്ടീമ്രള്്നി
ലനിര്്ത്്്ന്്താരങ്്ള്ചടയ്ംഒഴിവാക്്്ന്്
താരങ്്ള്ചടയ്ംരട്്ിരപ്റത്്്വിട്്ിര്ന്്്.ഇ
നിനവണ്്ത്താരനലലത്്ില്്രച്ങ്ട്ക്്്ന്്ടീ
മ്രള്ചടരട്്ിരയാണ്.ചഫപ്ര്വരിനാലിന്
അഞ്്്മണിക്്്മ്മ്്ായിപ്രിക്്റ്്്അനോസി
നയഷന്രള്്മ്നഖചനഓണ്്നലനായാണ്
താരങ്്ള്്താരനലലത്്ില്്രച്ങ്ട്ക്്ാന്ള്്
അനരക്്നല്്നരണ്്ത്.ഓണ്്നലനായതിനാ
ല്്ഇത്്വണചതറ്്്രള്്സംഭവിച്്ാല്്തിര്

ത്്ാന്്സമയംനല്്രാചതനനരിട്്്അനരക്്
തള്്ിക്്ളയ്ം.
ച്ഗ്ന്്മാക്സ്ചവല്്,സ്്്്ീവ്സ്മിത്്്,പ്രിസ്

നോറിസ്ത്ടങ്്ിയസ്പ്്ര്്താരങ്്ള്്ഇത്്വ
ണതാരനലലത്്ിനലക്്്എത്്ിയിട്്്ണ്്്.അതി
നാല്്ത്്ച്ന്വാശിനയറിയനോരാട്്ംതച്ന്
ഇത്്വണച്ത്താരനലലത്്ില്്പ്രതീക്്ി
ക്്ാം.196.6നോടിര്രയാണ്താരനലലത്്ില്്
ആചരഉരനോഗിക്്്ര.എട്്്ടീമ്രള്മായി
139താരങ്്ചളയാണ്നിലനിര്്ത്്ിയത്.ഇതി
ല്ചട483.39നോടിര്രയാണ്ആചരെിലവാ
യിരിക്്്ന്്ത്.57താരങ്്ചളയാണ്ടീമ്രള്്ഒ
ഴിവാക്്ിയിരിക്്്ന്്ത്.രിങ്സ്ഇലവന്്ര
ഞ്്ാരാണ്ഇത്്വണച്ത്താരനലലത്്ില്്
രണക്്ാരന്്.53.20നോടിര്രടീമിന്രാക്്ി
യ്ണ്്്.-

ഉ ത്് പ്് സി എ സ് റെ യി ൽ്്
ചെനന്:്2021ഐരിഎലില്്നരരളതാരംനോരിന്്ഉത്്പ്്ര
ളിക്്്ന്്ത്ചെനന്്സ്പ്്ര്്രിങ്സിന്നവണ്്ി.ഐരിഎലിന്
മ്മ്്്രാജസ്്ാന്്നോയല്്സ്താരചത്്ചെനന്്സ്പ്്ര്്രിംഗ്
സ്മായിനപ്ടഡ്ചെയ്്്രയായിര്ന്്.്13ാംസീസണില്്രാജസ്്ാ
ന്്രലരാറ്്ിംഗ്ചോസിഷനില്്താരചത്്രരിഗണിക്്്രയാ
യിര്ന്്.്12മത്്രങ്്ളില്്നിന്്്196റണ്്സ്മാപത്മാണ്താര
ത്്ിന്നനടാനായത.്ഇത്നോരിന്്ഉത്്പ്്യ്ചടഐരിഎലിചല
ആറാമചത്്പഫ്ാനഞ്്സിയാണ.്മ്ംനര.രാംഗ്്്ര്്,പ്ചന
വാരിനയഴ്സ,്ചോല്്ക്്ത്്നനറ്്്നറനേഴ്സ,്രാജസ്്ാന്്
നോയല്്സ്എന്്ീപഫ്ാനഞ്്സിരള്്ക്്്നവണ്്ിയാണ്താരംര
ളിച്്ിട്്്ള്്ത.്

ഐപിഎല്്പെെം
ലെശര്്വരി18ന്

ആദയ്രണ്്്ലടസ്്്്്ം
അടച്്ിട്്പറ്്്്ഡിെത്്ില
ചെന്ന്:ഇന്്്യയ്ംഇംഗ്്ണ്്്ംതമ്്ില്ള്്ചടസ്്്്്രരമ്്രയിചല
ആദ്യരണ്്്ചടസ്്്്്രള്ംരാണിരചളപ്രനവശിപ്്ിക്്ാചതഅടച്്ി
ട്്ന്സ്്്േിയത്്ില്്നടത്്ാന്്തീര്മാനിച്്്.ചെന്ന്യിചലഎം
എെിദംരരംന്സ്്്േിയമാണ്ചടസ്്്്്രള്്ക്്്ആതിനഥയത്വംവ
ഹിക്്്ന്്ത്.തമിഴ്നാട്പ്രിക്്റ്്്അനോസിനയഷനാണ്വാ
ര്്ത്്ാക്്്റിപ്്ില്ചടരാണിരചളന്സ്്്േിയത്്ില്്പ്രനവശിപ്്ി
ക്്ിച്ല്ന്്്ഔന്ദയാഗിരമായിഅറിയിച്്ിരിക്്്ന്്ത്.ചഫപ്ര്വരി
അഞ്്്മ്തല്്17വചരയാണ്ആദ്യരണ്്്ചടസ്്്്്രള്്ചെന്ന്
യില്്നടക്്്ന്്ത്.ചോവിഡ്വ്യാരനംതടയ്ന്്തിന്നവണ്്ിര
ളിക്്ാര്ചടസ്രക്്മ്ന്്നിര്്ത്്ിഒര്റിസ്ക്്്ംഏച്റ്ട്ന്ക്ണ്്
തിച്ല്ന്്്രിസിസിഐതീര്മാനിച്്ിരിക്്്രയാണ്.താരങ്്ള്്,
മാച്്്ഒഫീഷ്യല്്സ്എന്്ിവര്്ക്്്രഴ്തടച്്ര്വാറ്്്ീന്്നിരന്്
നരള്ണ്്ാവ്ം.മാപ്തമല്്രനോരബ്ളില്്പ്രനവശിക്്്ന്്തിന്
മ്മ്്്രലറൗണ്്്രളായിചോവിഡ്ചടസ്്്്്രള്്ക്്്ംഇവര്്വിനധ
യരാവ്ം.രിസിസിഐയ്ചടനിര്്നദശച്ത്ത്ടര്്ന്്്സ്രക്്ാ
മ്ന്്രര്തല്രള്ചടഭാഗമായിചഫപ്ര്വരിഅഞ്്്മ്തല്്17വ
ചരഎംഎെിദംരരംന്സ്്്േിയത്്ില്്നടക്്ാനിരിക്്്ന്്ചടസ്്്്്
മല്്സരങ്്ള്്അടച്്ിട്്ന്സ്്്േിയത്്ിലായിരിക്്്ം.രാണിരള്്,
ക്്ണിതാക്്ള്്,സബ്രമ്്ിറ്്ിചമമ്്ര്്മാര്്ത്ടങ്്ിആര്്ക്്്ം
ന്സ്്്േിയത്്ില്്പ്രനവശിക്്ാനാവിച്ല്ന്്്തമിഴ്നാട്പ്രിക്്റ്്്
അനോസിനയഷന്്ചസപ്രട്്റിആര്്എസ്രാമസ്വാമിവാര്്ത്്ാ
ക്്്റിപ്്ില്്വിശദമാക്്ി.
ഓസ്ന്പടലിയച്ക്തിനരനടന്്ഗവാസ്രര്്നോര്്േര്്ന്പടാഫി
2-1ന്സ്വന്്മാക്്ിയതിച്്്ആത്്വിശ്വാസത്്ിലാണ്ഇന്്്യമ
ച്റ്ര്വമ്്ന്്മാരായഇംഗ്്ണ്്്മായിചോമ്്്നോര്്ക്്്ന്്ത്.ഓ
സീസിചനതിരായആദ്യചടസ്്്്ില്്ദയനീയനൊല്്വിനയറ്്്വാ
ങ്്ിയനശഷമായിര്ന്്്ഇന്്്യഗംഭീരതിരിച്്്വരവ്നടത്്ിരര
മ്്രയില്്െരിപ്തവിജയംചോയ്തത്.ഇനൊചടഐസിസിയ്ചട
നോരചടസ്്്്്ൊംര്യന്്ഷിപ്്്നോയി്്്്രട്്ിരയില്്ഇന്്്യതലപ്്
ന്ത്ക്്്രയറ്രയ്ംചെയ്തിര്ന്്്.നോരൊംര്യന്്ഷിപ്്ില്്
ഇന്്്യയ്ചടഅവസാനച്ത്രരമ്്രക്ടിയാണ്ഇംഗ്്ണ്്ിചനതി
നരവരാനിരിക്്്ന്്ത്.ആദ്യരണ്്്ചടസ്്്്്രള്്ക്്്ള്്ഇന്്്യന്്ടീ
മിചനഈയാഴ്െപ്രഖ്യാരിച്്ിര്ന്്്.
ഓസീസിചനതിരായആദ്യചടസ്്്്ിന്നശഷംനാട്്ിനലക്്്മട
ങ്്ിയര്യാപ്റ്്ന്്വിരാട്നോലിനായരസ്്ാനത്്്മടങ്്ിചയ
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ഹാര്്ദിക്രാണ്്്യ,ഇഷാന്്്ശര്്മഎന്്ിവചരയ്ം
ടീമിനലക്്്തിരിചരവിളിച്്്.എന്്ാല്്രരിന്ക്റ്്്വിപ്ശമിക്്്ന്്
സ്്്്ാര്്ഓള്്റൗണ്്ര്്രവീപ്ദ്്ജനേജടീമിലില്്.

ഓസീസല്്,ഇന്്്യൊണ്
മ്ഖയ്എതിരാളി:സവ്ാന്്
ലണ്്ന്്:ഓന്പ്സടലിയച്ക്തിരായചടസ്്്്്രരമ്്രയില്്ഐതി
ഹാസിരവിജയംനനടിയടീംഇന്്്യചയയാണ്ഇനിഇംഗ്്ണ്്്
മ്ഖ്യഎതിരാളിരളായിരാനണണ്്ചതന്്്മ്ന്്ഇംഗ്്ീഷ്
സ്രിന്്ര്്ന്പഗയംസ്വാന്്.ഇന്്്യയ്ചടഅട്ത്്രരമ്്രഇംഗ്്
ണ്്ിചനതിനരയാണ്.ചഫപ്ര്വരിആദ്യവാരമാണ്ഇന്്്യയ്ം
ഇംഗ്്ണ്്്ംതമ്്ില്ള്്നാല്ചടസ്്്്്രള്ചടരരമ്്രയ്ക്്്ത്ട
ക്്മാവ്ന്്ത്.അതിന്നശഷംഅഞ്്്ടി20രള്ംമ്ന്്്ഏ
രദിനങ്്ള്ംഇംഗ്്ീഷ്ടീംഇന്്്യയില്്രളിക്്്ം.ര്യാപ്റ്്ന്്വി
രാട്നോഹ്ലിആദ്യചടസ്്്്ിന്നശഷംനാട്്ിനലക്്്മടങ്്ിയി
ട്്്ംഓസ്ന്പടലിയച്ക്തിനരയ്ള്്നശഷിച്്ചടസ്്്്്രളില്്ഇ
ന്്്യആധിരത്യംപ്ലര്്ത്്ിയതായ്ംക്റച്്്ടീമ്രള്്ക്്്മാ
പ്തംരഴിയ്ന്്രാര്യമാണിചതന്്്ംസ്വാന്്അഭിപ്രായച്പ്ട്്്.
ഓസീസ്ഇന്പ്ള്്ചരസ്്്്ല്്ഇംഗ്്ണ്്്എല്്ായ്ന്പ്ഴ്ംരറ
ഞ്്്ചോണ്്ിരിക്്്ന്്ഓസ്ന്പടലിയയ്മായ്ള്്ആഷസ്ചട
സ്്്്്രരമ്്രവര്ന്്്ചവന്്ാണ്.ഓസീസ്ഇന്പ്ള്്നോരത്്ി
ചലമിരച്്ടീമല്്.ഒരിക്്ല്്ആയിര്ന്്്,മറ്്്ള്്വനരക്്ാള്്
നമല്രള്്മ്ന്്ില്മായിര്ന്്്.രച്ക്ഓസീസിസ്ഇന്പ്
ള്്ആരദവിനഷ്്മായിരിക്്്ന്്്.എങ്്ില്ംനമ്്ള്്ഇംഗ്്ണ്്്
രാര്്ക്്്ഇന്പ്ഴ്ംആഷസ്പ്ഭമമാചണന്്്ംസ്വാന്്രറ
ഞ്്്.ആഷസിന്നവണ്്ിനമ്്ള്്ഇനിയ്ംരഴയത്നോചല
രാത്്ിരിക്്്ന്്ത്അവസാനിപ്്ിക്്ണം.ഇന്്്യചയഇന്്്യയി
ല്്വച്്്രീഴടക്്്രചയന്്ത്ഇന്പ്ള്്ആഷസ്വിജയന്ത്
ക്്ാള്്വല്താചണന്്ാണ്ഞാന്്രര്ത്ന്്ത്.
2012ല്്ഞങ്്ള്്നൊല്്പ്്ിച്്നശഷംഇന്്്യചയഅവര്ചട
നാട്്ില്്നൊല്്പ്്ിക്്്രചയന്്ത്ഏചറക്്്ചറഅസാധ്യമാ
യിതീര്്ന്്ിരിക്്്രയാണ്.എന്്്ചോണ്്ാണിചതന്്്ംസ്വാ
ന്്നോദിക്്്ന്്്.
ഇംഗ്്ണ്്ിന്നോരത്്ിചലമിരച്്ടീമാവണചമങ്്ില്്ആഷ
സില്്ഓസ്ന്പടലിയചയഅവര്ചടനാട്്ില്്വച്്്നൊല്്പ്്ിക്്്
രയാണ്ഏറ്്വ്ംവല്ചതന്്ധാരണമാന്റ്ണ്്ത്ണ്്്.ഈവ
ര്്ഷംേിസംരറിലാണ്ഓസ്ന്പടലിയയില്്ആഷസ്നടക്്്
ന്്ത്.മ്മ്്്സംഭവിച്്രിഴവ്രളില്്നിന്്്ംഇംഗ്്ീഷ്താര
ങ്്ള്്രാഠമ്ള്്ച്ക്ള്്ണം.2012ല്്അവസാനമായിഇന്്്യ
യില്്ഇംഗ്്ണ്്്ചടസ്്്്്രരമ്്രനനടിയന്പ്ള്്ചരവിന്്രീന്റ്
ഴ്സന്്സ്രിന്്ര്്മാചരമിരച്്രീതിയില്്നനരിട്്ിര്ന്്്.അത്
നോചലരളിക്്ാനായിരിക്്ണംഇംഗ്്ീഷ്രാറ്്്സ്മാന്്മാര്്
പ്ശമിന്ക്ണ്്ചതന്്്ംസ്വാന്്ആവശ്യച്പ്ട്്്.41രാരനായ
സ്വാന്്2008മ്തല്്13വചരഇംഗ്്ണ്്ിനായി60ചടസ്്്്്രളില്്
നിന്്്ം255വിക്്റ്്്രചളട്ത്്ിട്്്ള്്ഓഫ്സ്രിന്്റാണ്.
നമ്്്ചടസ്രിന്്ര്്മാര്്വിക്്റ്്്രചളട്ക്്്രയ്ംചരവിന്്
രീന്റ്ഴ്സചനന്പ്ചലആചരങ്്ില്ചോരാള്്ഇന്്്യന്്സ്രിന്്
ര്്മാചരമിരച്്രീതിയില്്നനരിട്രയ്ംചെയ്താല്്മാപ്തനമ
ചടസ്്്്്രരമ്്രയില്്ഇംഗ്്ണ്്ിന്വിജയിക്്ാന്്സാധിക്്്ര
യ്ള്്്ചവന്്്സ്വാന്്ടീമിന്മ്ന്്റിയിപ്്്നല്്രി.സ്രിന്്
രൗളിങിചനതിനരഇംഗ്്ണ്്ിച്്്രാറ്്ിങിച്്്മ്ഖച്്ായഅടി
മ്ടിമാറ്്ിയരാറ്്്സ്മാനാണ്മ്ന്്ര്യാപ്റ്്ന്്ക്ടിയായരീ
ന്റ്ഴ്സന്്.ക്റച്്ധിരംഅപ്ഗസീവായാണ്അന്ദ്ഹംസ്രിന്്
ര്്മാചരനനരിട്്ിര്ന്്ത്.രീന്റ്ഴ്സന്്വളചരമിരച്്രാറ്്്സ്മാ
നനായിര്ന്്്.2012ന്നശഷംഇംഗ്്ണ്്ിന്ഇന്്്യയില്്മിരച്്
പ്രരടനംരാഴ്െവയ്ക്്ാനായിട്്ില്്.അന്്ച്ത്രര്യടനത്്ി
ല്്രീന്റ്ഴ്സന്്എങ്്ചനയാണ്രാറ്്്ചെയ്തചതന്്്നമ്ക്്്
രഠിക്്ാനായില്്.-സ്വാന്്രറഞ്്്.

ഇന്്്യന്്ടീമിലെത്്്ന്്തിെല്്
ഇപപ്്ഴലത്്ശര്ദ്്ലെന്്്രാഹ്ല്്
മഡ്ഗാവ്:ഇന്്്യന്്ടീമിചലത്്്ന്്തിചനക്്്റി
ച്്്താന്്ഇന്പ്ള്്െിന്്ിക്്്ന്്ിച്ല്ന്്്രഴിഞ്്
ദിവസംനരരളബ്്ാസ്ന്റ്ഴ്സിചനവിജയതത്്ി
നലക്്്നയിച്്യ്വതാരംചര.രി.രാഹ്ല്്.ത
ച്്്പ്ശദ്്ഇന്പ്ള്്നരരളബ്്ാന്സ്്്ഴ്സിനായി
തച്്്ഏറ്്വ്ംമിരച്്പ്രരടനംപ്റച്ത്ട്ക്്്
രമാപ്തംആചണന്്്രാഹ്ല്്രറഞ്്്.
സ്്ിരതയാര്്ന്്പ്രരടനംരാഴ്െവച്്ാല്്തീ

ര്്ച്്യായ്ംരാക്്ിയ്ള്്രാര്യങ്്ള്്ഒച്ക്രി
റചരവര്ംഎന്്്രാഹ്ല്്രറഞ്്്.
ഒരിക്്ല്ംതച്്്രരിപ്ശമങ്്ച്ക്ആര്്ക്്്ം
ക്റ്്ംരറയാന്്രറ്്ാത്്രീതിയില്്ടീമിനായി
എല്്ാംനല്്രാന്്ആണ്താന്്പ്ശമിക്്്ന്്ത്

എന്്്ംരാഹ്ല്്രറഞ്്്.ഇന്്്യന്്സ്പ്്ര്്ലീ
ഗ്താന്്രാണ്ന്്്ണ്്്എന്്്ംഇന്്്യന്്നദശീ
യടീമില്്ഒര്രാട്പ്തിയമ്ഖങ്്ള്്വര്ംഎ
ന്്്ംഇന്്്യന്്നദശീയടീംരരിശീലരന്്സ്്്്ിമാ
ച്രഴിഞ്്ദിവസംരറഞ്്ിര്ന്്്.
ഇന്്്യന്്ടീമില്്എത്്ാന്്സാധ്യതരല്്പ്്ി
ക്്്ന്്മലയാളിതാരമാണ്രാഹ്ല്്ചരരി.ഇ
ന്്്യചയയ്വടീമ്രളില്്നനരച്ത്തച്ന്പ്ര
തിനിധീരരിച്്ിട്്്ള്്രാഹ്ല്്ഉടന്്സീനിയര്്ടീ
മിനലക്്്ംഎത്്ിനയക്്്ംഎന്്ാണ്പ്രതീക്്ി
ക്്ച്പ്ട്ന്്ത്.തലമ്ടിക്്്രളര്്അടിക്്്ന്്തി
ല്ംമറ്്്മാണ്രാഹ്ല്്അടക്്മ്ള്്വര്ചടപ്ശ
ദ്്ചയന്്്ള്്ഐ.എം.വിജയച്്്പ്രസ്താവന
യ്ക്്്മറ്രടിയിച്ല്ന്്്രാഹ്ല്്രറഞ്്്.

ധോണിതനന്്മ്മ്്ന്്
റെയന് റൊട്്്പിന്്ിൽ, 
വ മ്് ന്് അ ഴി ച്്് പ ണി ക്്് 
സി എ സ് റെ ഇ ല്്
ചെന്ന്:ഇന്്്യന്്പ്രീമിയര്്ലീഗ്പ്രിക്്
റ്്ിച്്്പ്തിയസീസണ്മ്ന്ന്ടിയായി
ചെന്ന്സ്ൂ പ്്ര്്രിങ്സ്ടീംനിലനി
ര്്ത്്ിയവരില്്ര്യാപ്റ്്ന്്എംഎസ്നോ
ണിയാണ്ഏറ്്വ്മ്യര്്ന്്ശമ്്ളംനര
പ്്റ്്്ന്്ത്.15നോടിര്രയാണ്പ്രതിവ
ര്്ഷംസിഎസ്ചരഅന്ദ്ഹത്്ിന്ന
ല്്ക്ന്്ത്.െിന്്ത്്ലചയന്്്വിളിന്പ്ര്
ള്്ഓള്്റൗണ്്ര്്സ്നരഷ്ചറയ്നയാണ്
11നോടിശമ്്ളവ്മായിരണ്്ാംസ്്ാന
ത്്്.സ്്്്ാര്്ഓള്്റൗണ്്ര്്മാരായരവീപ്ദ്്ജ
നേജ(ഏഴ്നോടി),േ്വയ്ന്്പ്രാനോ
(6.4നോടി),സാംരചറന്്(5.5നോടി),
രാണ്്ശര്്മ(അഞ്്്നോടി),ശര്്ദ്്്ല്്
താക്്്ര്്(2.6നോടി),അമ്്ാട്്ിറായ്ഡ്
(2.2നോടി),നോഷ്നഹസല്്വ്ഡ്(2
നോടി),ഫാഫ്ഡ്ച്ല്സി(1.6നോടി),ഇ
പ്മാന്്താഹിര്്(1നോടി)എന്്ിവരാണ്
ടീമിചലമറ്്്നോടിരതിരള്്.ദീരക്െഹ
റിന്80ലക്്വ്ംമിച്ച്ല്്സാ്്്്റനര്്,
ല്ംഗിഎന്്േിഗിഎന്്ിവര്്ക്്്50ല
ക്്ംവീതവ്ംമലയാളിനരസര്്ചരഎം
ആസിഫിന്40നോടിയ്മാണ്ശമ്്ളം.
ഏറ്്വ്ംക്റഞ്്ശമ്്ളമായ20ലക്്ം
ര്രലഭിക്്്ന്്ത്നാരായണ്്ജഗദീശ
ന്്,റ്ത്രാജ്ചഗയ്ര്വാദ്,ആര്്സായ്രി
നോര്്എന്്ിവര്്ക്്ാണ്.
സിഎസ്ചരയില്്നിന്്്ംഒഴിവാക്്

ച്പ്ട്്ആറ്താരങ്്ളില്്ഏറ്്വ്മ്യര്്ന്്
ശമ്്ളംചവറ്്റന്്ഓള്്റൗണ്്ര്്നരദാര്്
ജാദവിനാണ്.7.8നോടിര്രയായിര്
ന്്്സിഎസ്ചരതാരത്്ിന്നല്്രിവ
ന്്ിര്ന്്ത്.ചവറ്്റന്്സ്രിന്്ര്്രിയ്ഷ്
ൌള6.75നോടിയ്മായിചൊട്്്താചഴ
യ്ണ്്്.രഴിഞ്്സീസണില്്ടീമിചലത്്ി
യൌളചയവരാനിരിക്്്ന്്സീസണി
ല്്സിഎസ്ചരനവച്ണ്ന്്്വയ്ക്്്ര
യായിര്ന്്്.വിരമിച്്മ്ന്്ഓസ്ന്പടലിയ
ന്്ഓള്്റൗണ്്ര്്ചഷയ്ന്്വാട്സന്നാ
ല്നോടിയായിര്ന്്്ശമ്്ളം.ഹര്്ഭജന്്
സിങ്,മ്രളിവിജയ്എന്്ിവര്്ക്്്രണ്്്
നോടിര്രവീതമായിര്ന്്്ശമ്്ളം.ലി

സ്്്്ിചലനശഷിച്്താരമായനോന്ക്മാ
റിന്സിഎസ്ചരനല്്രിയിര്ന്്ത്20
ലക്്ംര്രയായിര്ന്്്.രഴ്സില്്നശഷി
ക്്്ന്്ത്ചഫപ്ര്വരിയില്്നടക്്ാനി
ക്്്ന്്നലലത്്ിന്മ്മ്്്എട്്്പ്ഫാ
ന്ഞ്സിരള്ചടയ്ംരഴ്സിയില്്നശഷി
ച്്രണംനോക്്ിയാല്്ക്ട്തല്്ചെല
വഴിക്്ാന്്സാധിക്്്രരിങ്സ്ഇലവ
ന്്രഞ്്ാരിനാണ്.
53.2നോടിര്രഇന്പ്ള്്രഞ്്ാരി
ച്്്നരഴ്സില്്രാക്്ിയ്ണ്്്.35.7നോ
ടിര്രയ്മായിഇത്വചരനജതാക്്ളാ
വാന്്സാധിച്്ിട്്ില്്ാത്്നോയല്്െല
ന്ഞ്ഴ്സ്രാംഗ്്്രാണ്രണ്്ാംസ്്ാന
ത്്്.34.95നോടിയ്മായിപ്രഥമസീസ
ണിചലനജതാക്്ളായരാജസ്്ാന്്നോ
യല്്സ്മ്ന്്ാംസ്്ാനത്്്നില്്ക്്്ന്്്.
ചെന്ന്സ്പ്്ര്്രിങ്സ്(22.9നോടി),
മ്ംനരഇന്്്യന്്സ്(15.35നോടി),ചോ
ല്്ക്്ത്്നനറ്്്നറനേഴ്സ്(10.85നോ

ട),സണ്്നറനസഴ്സ്നഹദരാരാദ്
(10.75നോടി),േല്്ഹിര്യാപ്്ിറ്്ല്്സ്(9
നോടി)എന്്ിങ്്ചനയാണ്മറ്്്ടീമ്രള്
ചടരഴ്സില്്അവനശഷിക്്്ന്്ത്.സീസ
ണ്മ്ന്ന്ടിയായിഎം.എസ്.നോണി
നയിക്്്ന്്ചെന്ന്സ്പ്്ര്്രിങ്സില്്
വമ്്ന്്അഴിച്്്രണിയ്ണ്്ാവില്്.ആറ്
രളിക്്ാചരമാപ്തമാണ്സിഎസ്ചരവ
രാനിരിക്്്ന്്സീസണില്്നവച്ണ്ന്്്
വച്്ത്.
18താരങ്്ചളഅവര്്നിലനിര്്ത്്്ര
യ്ംചെയ്ത്.നനരന്ത്വരാനിരിക്്്ന്്
നലലത്്ില്്ചെലവഴിക്്്ന്്തിനായി
സിഎസ്ചരയ്ചടനരഴ്സില്്രണംക്
റവായിര്ന്്്.
എന്്ാല്്വിലക്ടിയരലതാരങ്്ചള
യ്ംനിലനിര്്ന്ത്ണ്്തിച്ല്ന്്്തീര്മാ
നിച്്നൊചട22.9നോടിര്രനലലത്്ി
നായിഅവര്ചടനരഴ്സില്്രാക്്ിയ്
ണ്്്.
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സകാചൃൃി
കെളികച്ണ്്്:െില്്ിങ് 19,350
കെളികച്ണ്്് 19,850
കൊപപ് 12,650-13,000
പിണ്്ാക്്്എകസ്ക്പല്്ര്് 2700
പിണ്്ാക്്്സറാട്്റി 3400
കര്മ്ള്ക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 32,500
പത്ിയകര്മ്ള്ക് 31,500
കര്മ്ള്ക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 34,500
ചക്്്്െീഡിയം 28,500
ചക്്്്കബസ്്്്് 30,000
െഞ്്ള്്ോടന്് 11,500
സസലം-ഈസറാഡ് 7200-7700
ൊഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്േയ്് ഇല്്
അടയക്്്ഓള്്ഡ് 31,000
പഞ്്സാര 3700
മള്ക് 15,000-16,200
ഉഴന്്്് 9000-10,000
കെറപ്യര്് 10,500-11,500

െടല 5400-6500
മത്ിര 3700
എള്്് 13,000-14,000
െല്്ി 7000-19,000
പച്്രി 2600-3400
പഴ്ക്്്ലരി(ജയ) 3500
ജാതിക്്കതാണ്്ന്് 200-270
ജാതിക്്കതാണ്്ില്്ാത്്ത് 500-575
ജാതിപപത്ിെഞ്്-ചെ്പ്്് 1100-1200
പഗ്ാമ്്് 510
റബരൃൃആരൃൃഎസഎ്സ്
5ഹശൃേഡൃ13,500-14,500
റബരൃൃആരൃൃഎസഎ്സ്
4ഹശൃേഡൃ 15,200
ഒട്്്പാൽ 9200
ലാറ്്കസ്് 10,200
സവൃരൃൃണം 36,880
പാംഓയിൽ്് 10,450

സവ്ർണം പവന്
36,880

വിനിമയനിരക്്്

SENSEX: 48,878.54(�746.22)
NIFTY: 14,371.90(�218.45)

യ്എസ്ദോളര :72.99
യ്ദോ :88.94
രൗണ്്് :99.72
സിംേപ്്്രദോളര :55.01
ഓസദ്പ്ടെിയനദോളര :56.28
സൗേിറിയാല :19.44
യ്എഇേിരേം :19.88
േത്്രറിയാല :19.93
ക്സവറ്്്േിനാര :240.77
ഒമാനറിയാല :189.61
ബേ്റിനേിനാര :193.46

ഓഹരി
തിര്വനന്്പ്രം:സേെരണപ്ര
സ്്ാനങ്്ള്കടആദോളസംഘടനയാ
യഇ്്്ര് ്നാഷണല്്ദൊ-ഓപ്്ദററ് ്ീ
വ്സ്അെയന്്സിക്്്ദവള്്ഡ്ദൊ-
ഓപ്്ദററ് ്ീവ്ദമാണിറ് ്ര് ്2020റിദ്പ്ാ
ര് ്ട് ്ില്്ഊരാള്ങ്്ല്്ദെബര്്ദൊണ്്പ്ടാ
ക്റ് ്്ദൊ-ഓപ്്ദററ് ്ീവ്കസാസസറ്്ിക്്്
(യ്എല്്സിസിഎസ്)രണ്്ാംസ്്ാനം.
ഇന്്ഡസ്പ്ടിആന്്ഡ്യ്ട് ്ിെിറ് ്ീസ്വി
ഭാേംദൊ-ഓപ്്ദററ് ്ീവ്െള്കടരട് ്ിെ

യിൊണ്ദനട് ്ം.സ്കരയിനികെദൊ-
ഓപ്്ദററ് ്ീവായദൊര് ്രദറഷന്്കമാ
ണ്്പ്ഡാേണ്്ആണ്ഒന്്ാംസ്്ാന
ത്്്ള്്ത്.2018കെെണക്്്െള്്പ്ര
ൊരമാണ്ദററ് ്ിങ്.
സാധാരണേതിയില്്ഇ്്്ര് ്നാഷണ
ല്്ദൊ-ഓപ്്ദററ് ്ീവ്സ്അെയന്്സി
ക്്്അംേത്വംദൊ-ഓപ്്ദററ് ്ീവ്െള്
കടരാജ്യതെഅക്പ്ക്സ്ദബാഡിെ
ള്്ക്്ാണ്നല്്ക്ന്്ത്.യ്എല്്സിസി

എസിക്്്95വര് ്ഷക്ത്
പ്രവര് ്ത്്നമിെവ്രരിേ
ണിച്്ാണ്2019ല്്അംേ
ത്വംനല്്െിയത്.ഇ്്്
ര് ്നാഷണല്്ദൊ-ഓപ്്
ദററ് ്ീവ്സ്അെയന്്സി
ക്്്അംേത്വംെഭിക്്്ന്്
ആേ്യപ്രാഥമിെസേെര
ണസംഘംക്ടിയാണ്ഊരാ
ള്ങ്്ല്്.

ഊരാള്ങ്്ല്്ഘോകറാങ്്ിങ്്ില്്രണ്്ാമന്്

കൊച്്ി:ദെപ്ദ്്ബജറ്്ിന്േിവ
സങ്്ള്്മാപ്തംബാക്്ിനി
ല്്ക്്്ദ്പ്ാള്്ദെരളത്്ില്്
സജീവമായിരിക്്്ന്്കതാ
ഴില്്ദമേെയ്ക്്്ആകെതി
രിച്്ടിയായിപ്തിയദമാദ്ട്ാ
ര്്നയംഈബജറ്്ില്്
എത്്്കമന്്്സ്െന.
രഴയവാേനങ്്കളരാകട
ഒഴിവാക്്്ന്്സ്പ്െപ്്ിങ്്്
നയംഈവര്്ഷംഎത്്്
കമന്്ാണ്സ്െന.ഇത്നട
പ്്ിൊയാല്്ദെരളത്്ില്്െ
ക്്െണക്്ിന്ആള്െള്കട
കതാഴിൊണ്തിരിച്്ടിദന
രിട്െ.ഇദ്പ്ാള്്തക്ന്പ്
തിയവാേനങ്്ള്കടസ

ര്്വീസ്അഞ്്്വര്്ഷംവകര
െപ്്നിെളില്്തക്ന്യാണ്
രഴയവണ്്ിെളാണ്പ്റ
ത്്്രണിയ്ന്്ത്അതി
നാണ്ഇത്വിെങ്്്തടിആ
വ്െ.
ദെപ്ദ്്ഉരരിതെേതാേത
മപ്ന്്ാെയത്്ിക്്്സ്വപ്ന
രദ്്തിയാണ്15വര്്ഷംര
ഴക്്മ്ള്്വണ്്ിെള്്സ്പ്ൊ
പ്്ാക്്ിമാറ്്്െഎന്്്ള്്ത്.
സ്പ്ൊപ്്്വാേനനിരമാണ
െപ്്നിെള്്ക്്്അസം
സ്ക്തഉത്രന്്ങ്്ളായി
നല്്ക്െ.ക്റഞ്്വിെയി
ല്്സ്്് ്ീല്ംമറ്്്ഉത്രന്്ങ്്
ള്ംരാജ്യക്ത്വാേനനി

ര്്മാതാക്്ള്്ക്്്െഭിക്്്ന്്
ദതാകടപ്തിയവയ്കടവി
െക്റയ്കമന്്ാണ്ഇവര്്
രറയ്ന്്ത്.
രഴയവാേനംസ്പ്ൊപ്്ാ
ക്്ാന്്നല്്െിയഉടമയ്ക്്്
പ്തിയവണ്്ിയ്ക്്്സ
ബ്സിഡിനല്്ക്ം.െഴി
ഞ്്േിവസംദെപ്ദ്്ഉരരി
തെേതാേതവക്പ്്്മപ്ന്്ി
നിതിന്്േഡ്െരിസ്പ്ൊപ്്ി
ങ്നയത്്ിന്ഉടന്്അന്മ
തിെഭിദ്ച്ക്്്കമന്്സ്െ
നനല്്െിയത്.ഇദതാകടയാ
ണ്ഇത്ബജറ്്ികനാപ്്ംഎ
ത്്്കമന്്െര്്ച്്വീണ്്്ംസ
ജീവമാവ്ന്്ത്.

ദെപ്ദ്്സര്്ക്്ാരിന്ദനട്്ം
ഈദമേെയില്്ഒര്വര്്ഷം
ഇറക്്്മതികെയ്്്ന്്ഇര്
പ്്്വിെയായ25,000ദൊടി
ര്രപ്ര്്ണമായ്ംൊഭി
ക്്ാനാവ്കമന്്ാണ്വിെയി
ര്ത്്ല്്.
വാേന്്ദരാര്്ട്്െിക്്്സ
ോയദ്ത്ാകടയാക്ംസം
വിധാനംപ്രവര്്ത്്ിക്്്െ.
ൊൊവധിെഴിഞ്്വാേ
നങ്്ള്്ദെപ്ദ്്ഉരരിതെേ
താേതമപ്ന്്ാെയത്്ിക്്്
വാേന്്ദരാര്്ട്്െില്്റീരജി
സ്്്്ര്്കെയ്്്െ.ഇതിക്്്കതാ
ഴില്്നഷ്്ംഇത്വകരെര്്ച്്
കെയ്്ക്പ്ട്്ിട്്ില്്.

സക്ര്ാപ്്ിങ്്്നയം
എത്്്മോ ?വര്്ക്്്ഘഷാപ്്്കള്്ക്്്തിരിച്്ടി

മ്ംസബ:ഏറ് ്വ്ംപ്രൊര
ദമറിയപ്െിപ്ദ്റ്ാെറന് ്സി
യായബിറ് ്്ദൊയിക്്്മ്
െ്യം10.6ശതമാനംഇടി
ഞ്്് .െഴിഞ്്രത്്്േിവ
സത്്ിനികടയ്ള്്ഏറ് ്വ്ം
ക്റഞ്്വിെനിെവാര
ത്്ിൊണ്ബിറ് ്്ദൊയിന് ്
ഇദ്പ്ാള് ്ത്ടര്ന്്ത്.നിെ
വില് ്ബിറ് ്്ദൊയിന് ്ഒന്്ി
ന്31,724ദഡാളറാണ്ഇ
്്് ര് ്കനറ് ്് ദൊെത്്്വിെ.
ജന്വരി8-ന് 42,000
ദഡാളര് ്വിെകതാട് ് തിന്

ദശഷമാണ്ബിറ് ്്ദൊയി
ക്്് അപ്രതീക് ്ി തതെ
ര് ്ച് ് . രണ് ്ാ ഴ്ച് ് ക് ്ാ െംകൊ
ണ് ്് ഏെദേശം27ശതമാ
നദ്ത്ാളംമ് െ്യംബി
റ് ്്ദൊയിന് നഷ് ് മായി. പ്ര
സിഡ് ്്് ദജാസബഡന്
െീഴില് ്അദമരിക് ്  പ്െി
പ്ദ്റ്ാ െറന് ്സിെള് ്ക് ്് ദമ
ല് ്നിയപ്ന് ് ണംഏര് ്ക്പ് 
ട് ത് ്് കമന് ്് സ്െനയ്
ണ് ്് . ബിറ് ്്ദൊയിക്്് തെ
ര് ്ച് ് യ്ക് ്് ഇത് ൊരണമാ
ക്ന് ്് .

വിലയിടിഞൃ്ൃബിറൃ്ൃഹകായിനൃൃ

പിഹനൃാൃടൃ്ൃഇറങൃൃി
സവൃരൃൃണം
കോച്്ി:രണ്്്േിവസംമ്ദ്ന്ാ
ട്്്ക്തിച്്സ്വര്്ണവിെഇന്്
കെദെരളമാര്്ക്്റ്്ില്്രി
ദ്ന്ാട്്്ഇറങ്്ി.പ്ോമിന്15ര്
രക്റഞ്്്4610ര്രയ്ംരവ
ന്120ക്റഞ്്്36,880ര്ര
യ്മാണ്ദരേക്പ്ട്ത്്ിയത്.
രവന്360ര്രവര്്ദ്്ിച്്്
37,000ര്രയ്ംപ്ോമിന്4625
ര്രയ്ംആയിര്ന്്്വ്യാഴാ
ഴ്െക്ത്വിെ.യ്ദറാര്യന്്
കസന്്പ്ടല്്ബാങ്്ില്്നിന്്്ള്്
ക്ട്തല്്ഉദ്ത്ജെരദ്്തിെ
ള്്വര്ന്്ദതാകടആദോളത
െത്്ില്്സ്വര്്ണവ്യാരാരദമ
േെയില്്സ്്ിരതയിദെക്്്ന
ങ്്്കമന്്ാണ്വിെയിര്ത്്ല്്.

ആെപ്്്ഴ:ദൊമളപ്രം
സ്രിന്്ിങ്മില്്ില്്നി
ന്്്ന്ല്്െയറ്്്മതിക്്്
വഴികതളിയ്ന്്്.ഇറ്്െി
യില്്നിന്്്രണ്്്ഓദ്ട്ാ
ദൊണ്്കമഷീന്െള്്മി
ല്്ില്്സ്്ാരിച്്്.ഈമാ
സംഅവസാനംകമഷീ
ക്്്ഉദ്ഘാടനംനടക്്്
ന്്ദതാകടവിെസനക്
തിപ്്ിക്്്മക്റ്ാര്നാഴി
െക്്ല്്ാക്ം.
5.88ദൊടിര്രയ്ക്്ാ
ണ്രണ്്്കമഷീന്െ
ള്്ക്ടിവാങ്്ിയത്.ഒര്
കമഷീന്്ദനരക്ത്
സ്്ാരിച്്ിര്ന്്്.ഇതി
ല്കടഉത്രാേിപ്്ിക്്്
ന്്ന്ല്്ഉയര്്ന്്ഗ്ണ
നിെവാരമ്ള്്ഓദ്ട്ാ
ദൊണ്്ട്ന്ൊയിവി
ല്്പ്്നനടത്്ാന്ംവി
ദേശദ്ത്ക്്്െയറ്്ിഅ
യക്്ാന്ംെഴിയ്ം.
ഇദതാകടദെരളാദ്സ്്്
റ്്്കടക്സ്സ്്്ല്്ദൊര്്ര
ദറഷന്്െീഴില്്കരാത്
ദമേെസ്്ാരനമായ
ദൊമളപ്രംമില്്ിക്്്
പ്രവര്്ത്്നംപ്ര്്ണ
ദതാതിൊക്െയാണ്.
ആധ്നിെസാദ്ങ്തിെ
വിേ്യയില്്18,240സ്രി
ന്്ഡില്്ദശഷിദയാട്
ക്ടിയസ്രിന്്ിങ്വി

ഭാേവ്ം20സേകടക്-
എയര്്കജറ്്്വീവിങ്കമ
ഷീന്െദളാകടവീവിങ്
വിഭാേവ്ംവാണിജ്യാടി
സ്്ാനത്്ില്്ഉത്രാേ
നംത്ടങ്്ി.സവവിധ്യ
വത്െരണഭാേമായി
ത്ണിയില്്നിന്്്മ്െ്യ
വര്്ധിതഉത്രന്്നി
ര്്മാണവ്ംആരംഭിച്്്.
വിവിധകരാത്ദമേെ
സ്്ാരനങ്്ള്്ക്്ാവശ്യ
മായയ്ണിദഫാംത്
ണി,ദൊട്്ണ്്പ്രി്്്ഡ്
കബഡ്ഷീറ്്്,മാസ്ക്എ
ന്്ിവവ്യാവസായിൊടി
സ്്ാനത്്ില്്ഉത്രാേി
പ്്ിച്്്ത്ടങ്്ി.
സൗജന്യസ്ക്ള് ്യ്
ണിദഫാംത്ണിക്്ാ
യിനാഷണല്്ോന
ഡ്ല്ംകഡവെപ്കമ്്്്
ദൊര് ്രദറഷന്്മ്ദേ
നെക്്ക്്ണക്്ിന്
െിദൊന്ല് ്ഇതിദനാ
ടെംവിതരണംകെ
യ്ത്.ആംേനവാടിജീ
വനക്്ാര് ്ക്്്ള്്ഓവ
ര് ്ദൊട് ്് ദൊമളപ്ര
ത്്്ംരിണറായി
സേകടക്വീവിങ്മി
ല് ്ില്മായിഉത്രാേിപ് ്ി
ച് ്് .െഴിഞ്്മാസങ്്
ളില് ്മില് ്പ്രവര് ്ത്്ന
ൊഭംദനടി.

ത്ശ്ര:രാജ്യത്്ിക്്്72ാം
റിപ്്ബ്്ിക്േിനംആദഘാ
ഷത്്ിക്്്ഭാേമായിദജാ
യ്ആല്ക്്ാസ്പ്ോന്്ഡ്റി
പ്്ബ്്ിക്ഓഫര്്ആരംഭിച്്്.
ആദവശെരമായമറ്്്ഓഫ
റ്െള്്ക്ക്ാപ്്ം
സ്വര്്ണാഭരണര
ര്്ദ്ച്യ്സ്െള്്ക്്്
പ്ോന്്ഡ്റിപ്്ബ്്ി
ക്ഓഫറില്കട,
ഓഫര്്േിവസങ്്
ളായ23,24,25,
26േിവസക്ത്
ദോള്്ഡ്ദററ്്ില്്നിന്്്ം
പ്ോമിന്72ര്രക്റവ്െ
ഭിക്്്ന്്താണ്.ഓഫര്്ൊ
െയളവില്്ഉരദയാക്്ാക്്
ള്്ക്്്ഏത്ജ്വല്്റിയില്്നി
ന്്്ംവാങ്്ിയരഴയസ്വ
ര്്ണാഭരങ്്ള്്ദജായ്ആല്
ക്്ാസ്ജ്വല്്റിയ്കടപ്തിയ
916ബിഐഎസ്സ്വര്്ണാഭ
രണങ്്ള്മായമാറ്്ാന്്െഴി
യ്ം.
"റിപ്്ബ്്ിക്്്േിനംരാജ്യത്്ി
ക്്്സാംസ്ൊരിെസവവി
ധ്യത്്ിക്്്ആദഘാഷമാ
ണ്.ഓദരാസംസ്്ാനത്്ി
ക്്്യ്ംസംസ്ൊരത്്ില്്

നിന്്്ംരാരപ്്ര്യത്്ില്്നി
ന്്്ംപ്രദൊേനംഉള്്ക്ക്ാ
ണ്്്സവവിധ്യമാര്്ന്്ഡി
സസന്െള്്സ്ഷ്്ിച്്്കൊ
ണ്്്ദജായ്ആല്ക്്ാസില്്
ഞങ്്ള്്എല്്ാേിവസവ്ംഇ

ത്ആദഘാഷിക്്്ന്്്.ഞ
ങ്്ള്കടദഷാറ്മില്്മാപ്തമാ
യിെഭ്യമായഈഡിസസ
ന്െള്്ദനരിട്്്ൊണ്വാ
ന്ംഞങ്്ള്കടരരിമിതമാ
യൊെയളവിദെക്്്ള്്ഓ
ഫറ്െള്്പ്രദയാജനക്പ്ട്
ത്്ാന്ംപ്രിയഉരദയാക്്ാ
ക്്കളക്്ണിക്്്ന്്്.എല്്ാ
വര്്ക്്്ംറിപ്്ബ്്ിക്േിനാശം
സെള്്ദനര്ന്്്'-ദജായ്
ആല്ക്്ാസ്പ്ര്പ്്്കെയ
ര്്മാന്ംഎംഡിയ്മായദജാ
യ്ആല്ക്്ാസ്പ്രദമാഷന്്
ഫ്്ാഗ്ഓഫ്കെയ്ത്കൊണ്്്
രറഞ്്്.

ഹോയൃആലൃകൃൃാസ്
ശേൃാനൃൃഡൃറിപൃൃബൃൃികൃ്ൃഓഫരൃൃ
ഇനൃൃൃമതൃല

72ാംറിപ്്ബ്്ിക്
ദിനാഘോഷത്്ില്്
ഗര്ാമിന്72ര്പക്റവ്

ഓേരിവിപിണിയില
ഇടിവൃതൃടരൃനൃ്ൃ
മ്ംസബ:ത്ടര്്ച്്യായരണ്്ാം
േിവസവ്ംഓേരിവിരണിന
ഷ്്ത്്ില്്അവസാനിച്്്.ബി
എസ്ഇകസന്്കസക്സ്സ്െി
െ790ദരായി്്്്നഷ്്ത്്ില്്
48,835നിെദരേക്പ്ട്ത്്ി.
എന്്സിഇനിഫ്റ്്ിസ്െിെ
218ദരായി്്്്ഇടിഞ്്്14,372
എന്്നിെയ്ക്്ാണ്വ്യാരാരം
അവസാനിപ്്ിച്്ത്.കസന്്കസ
ക്സ്ദൊെത്്്ബാങ്്ിങ്ഓേ
രിെള്്ൊര്യമായതെര്്ച്്ദന
രിട്്്.ആക്സിസ്ബാങ്്്ഓേ
രിെള്്4.4ശതമാനംഇടിവ്
ക്റിച്്്.എസ്ബിഐഓേരി
െള്്3.5ശതമാനവ്ംഐസി
ഐസിഐബാങ്്്ഓേരിെള്്
3.7ശതമാനവ്ംഇന്്ഡസ്ഇ
ന്്ഡ്ബാങ്്്ഓേരിെള്്3.5ശ
തമാനവ്ംനഷ്്ംഅഭിമ്േീെ
രിച്്്.ഇദതസമയം,വിശാെവി
രണിെള്്താരതദ്മയനദഭേ
ക്പ്ട്്പ്രെടനമാണ്കവള്്ിയാ
ഴ്ച്്ൊഴ്ച്്വച്്ത്.

ന്യ്ഡല്്േി:ത്ണിവ്യവസാ
യദമേെയികെകതാഴിൊളി
െള്കടദശഷിെള്്വര്്ധിപ്്ി
ക്്ണകമന്്്ം,ആദോളവിര
ണിെീഴടക്്ാനായിന്തന
സാദ്ങ്തിെവിേ്യെള്കടസ്വീ
െരണത്്ില്കടെയറ്്്മതി
യികെമത്്രക്്മതവരധി
പ്്ിക്്ണകമന്്്ംഉരരാപ്ഷ്്ര
തിഎംകവങ്്യ്്നായിഡ്.
വെിയദതാതില്ള്്മാനവ
വിഭവദശഷിയ്ംഅസം
സ്ക്തവസ്ത്ക്്ള്കടെഭ്യ
തയ്ംഉക്ണ്ങ്്ില്ംആദോള

ത്ണിത്്രങ്്ള്കടെയറ്്്മ
തിയ്കടആറ്ശതമാനംമാ
പ്തമാണ്ഇന്്്യയ്കടസംഭാവ
നഎന്്്അദ്ദ്േംച്ണ്്ി
ക്്ാട്്ി.ത്ണിെയറ്്്മതി
ദ്പരാത്്ാേനസമിതിയ്കട
ത്ണിത്്രങ്്ള്്ക്്ായ്ള്്
കവര്്െ്വല്്പ്്ാറ്്്ദഫാംഉദ്ഘാ
ടനംകെയ്ത്സംസാരിക്്്
ക്്ായിര്ന്്്അദ്ദ്േം.നമ്്്
കടഉത്രന്്ങ്്ള്്ക്ത്യമായി
പ്ബാന്്ഡ്കെയ്്്ന്്തില്്പ്ര
ദ്തയെരരിേണനആവശ്യ
മാണ്.ത്ണിത്്രങ്്ള്കടെ

യറ്്്മതിവിേിതത്്ില്്ഇരട്്
യക്്ദനട്്ംസ്വന്്മാക്്ാന്്
ഇന്്്യപ്രദ്തയെരരിേണന
നല്്െണം.
രാജ്യക്ത്രണ്്ാമക്ത്വെി
യകതാഴില്്ോതാക്്ള്്ആ
ണ്ത്ണിവ്യവസായദമേെ
45േശെക്്ംദരര്്ക്്്ദനരിട്്്
ഈദമേെകതാഴില്്നല്്ക്
ന്്്ക്ണ്ന്്്വ്യക്്മാക്്ി.രാ
ജ്യത്്ിക്്്െയറ്്്മതിവര്
മാനത്്ിന്12ശതമാനംഈ
ദമേെയ്കടസംഭാവനയാണ്
രാജ്യക്ത്കെറ്െിടവ്യവ

സായസംരംഭങ്്ള്്ക്്്പ്ര
ദ്തയെമാരേനിര്്ദ്ദ്ശങ്്ള്ം
രരിേണനയ്ംആവശ്യമാ
കണന്്്ംതങ്്ള്കടദശഷി
വര്്ധിപ്്ിക്്്ന്്തിന്ംആ
ദോളമത്്രരംേത്്ിന്അ
ന്സരിച്്്ഗ്ണദമന്്ഉയ
ര്്ത്്്ന്്തില്ംഇവര്്ക്്്പ്ര
ദ്തയെരിന്്്ണനല്്ദെണ്്
ത്ണ്്്.
പ്തിയവിരണിെളികെ
സാധ്യതെള്്പ്രദയാജനക്പ്
ട്ത്്ാന്ംമാറ്ന്്ആദോള
ആവശ്യങ്്ള്്ക്്്അന്സ്ത

മായിഅന്ര്രക്പ്ട്വാന്ം
തങ്്ള്കടഉത്രാേനസംവി
ധാനങ്്കളസവവിധ്യവത്െ
രിദ്ക്ണ്്ത്ഉക്ണ്ന്്്ഉരരാ
പ്ഷ്്രതിത്ണിവ്യവസായ
ദമേെയികെസംരംഭെകരഓ
ര്്മിപ്്ിച്്്.
കടക്സ്സ്്്ല്്മപ്ന്്ിസ്മ്തി
സ്ബിന്്ഇറാനി,പ്രമ്േത്
ണിെയറ്്്മതിവ്യവസായിെ
ള്്,സംരംഭെപ്രമ്േര്്ത്ട
ങ്്ിയവര്ംകവര്്ച്്്വല്്ദയാേ
ത്്ില്്രക്ങ്ട്ത്്്.

വസത്ര്നിർമാണം:ഇന്്യ്
തര്ാന്്ഡാവണം-ഉപരാതട്്്പരി

ആലപൃൃൃഴയൃസടനൃലൃൃസപരൃമ
കടലൃൃകടകൃൃൃം

റിലയന്്സ്പെറിന്സേട്്ം
മ്ംസബ:നടപ്്്സാപ്്ത്്ിെ
വര്്ഷത്്ികെമ്ന്്ാംരാേവാ
ര്്ഷിെറിെയന്്സ്രവറി്്്്
ൊഭത്്ില്്ആറ്ശതമാനംവ
ര്്ധന.52.29ദൊടിര്രയാണ്
ഡിസംബറില്്അവസാനിച്്
രാേവാര്്ഷിെത്്ികെൊഭം.
െഴിഞ്്വര്്ഷംഇദതസമയം
49.38ദൊടിര്രയായിര്ന്്്
െപ്്നിയ്കടൊഭകമന്്്ദബാം
കബദ്സ്്്ാക്എക്സ്ദെഞ്്ില്്
സമര്്പ്്ിച്്െണക്്്െളില്്രറ
യ്ന്്്.
ഇത്്വണആകെവര്മാനം
2006.66ദൊടിര്രയ്ംെഴി
ഞ്്വട്്ംഇത്1897.93ദൊടി
ര്രയ്മായിര്ന്്്.കൊവിഡ്
മ്െംഇനിയ്ംെപ്്നിയ്കട
പ്രവര്്ത്്നത്്ിന്തിരിച്്ടിയ്
ണ്്ാദയക്്്കമന്്ാണ്റിെയ
ന്്സ്പ്രതീക്്ിക്്്ന്്ത്.

ഖത്്ര്്എയര്്സെയസ്്
ദ്ബായിസലക്്്
ദോേ:േത്്ര്്എയര്്ദവയ്സ്
യ്എഇയിദെക്്്ള്്വിമാന
സര്്വീസ്െള്്ജന്വരി27മ്
തല്്പ്നരാരംഭിക്്്ന്്്.ജന്
വരി27ന്ദ്സബഅന്്ാരാ
പ്ഷ്്വിമാനത്്ാവളത്്ിദെ
ക്്്ം28ന്അബ്ോബിവിമാ
നത്്ാവളത്്ിദെക്്്ംസര്്വീ
സ്െള്ണ്്്.മ്ന്്രവര്്ഷക്ത്
ഉരദരാധത്്ിന്ദശഷംഇതാ
േ്യമായാണ്ദ്സബയിദെക്്്ം
അബ്ോബിയിദെക്്്ംദനരിട്്്
േത്്ര്്എയര്്ദവയ്സ്വിമാന
സര്്വീസ്െള്്ത്ടങ്്്ന്്ത്.

11ര്പയക്്്്
സഡറ്്യ്ൊയിജിസയാ
കൊച്്ി:എയര്്കടല്്്മായ്ള്്മ
ത്്രംമ്റ്െിയദതാകടക്റ
ഞ്്നിരക്്ില്്ദഡറ്്ാപ്്ാന്്
ജിദയാഅവതരിപ്്ിച്്്.11ര്
രയ്ക്്്1ജിബി4ജിഡാറ്്
ആന്ക്െ്യങ്്ള്്നല്്ൊനാ
ണ്ജിദയായ്കടപ്തിയതീ
ര്മാനം.അടിസ്്ാനപ്്ാനി
ക്്്ൊൊവധിതീര്ംവകര1
ജിബിഡാറ്്ആന്ക്െ്യംദന
ടാന്്ഉരദയാക്്ാക്്ള്്ക്്്
സാധിക്്്ം.
ദനരക്ത്,800എംബിഡാറ്്
ആയിര്ന്്്11ര്രയ്ക്്്ജി
ദയാനല്്െിയിര്ന്്ത്.11ര്ര
യ്ക്്്പ്റകമ21ര്ര,51ര്ര,
101ര്രഡാറ്്പ്്ാന്െള്ംജി
ദയായ്ക്്്ണ്്്.21ര്രയ്ക്്്റീ
ച്്ാര്്ജ്കെയ്താല്്2ജിബിഡാ
റ്്യാണ്ഉരദയാക്്ാവിന്െഭി
ക്്്െ.51ര്രയ്കടപ്്ാനില്്6
ജിബിയ്ം101ര്രയ്കടപ്്ാ
നില്്12ജിബിയ്ംഅധിെ
ഡാറ്്െപ്്നിഉറപ്്്വര്ത്്്
ന്്്.ഈപ്്ാന്െള്്ക്്്ൊൊ
വധിയിക്ല്ന്്താണ്മക്റ്ാര്
സവിദശഷത.

കൊച്്ി:പര്മ്േറീകട്്യില്്പര്്
പ്്ായഅജമ്ല്്ബിസമ്ിയ്കട
ഇെക്ദപ്ോണിക്സ,്സേപ്്ര്്
ദഷാറ്മ്െളില്്ദപ്േറ്്്റിപ്്ബ്്ി
ക്കസയില്്ആരംഭിച്്.്ഗ്
ദോരെരണങ്്ള്്,നിദത്യാ
രദയാേസാധനങ്്ള്്,രഴം,
രച്്ക്്റിെള്്ത്ടങ്്ിയവ5മ്
തല്്50ശതമാനംവകരവിെ
ക്്്റവില്്സവ്ന്്മാക്്ാം.തിര
കഞ്്ട്ത്്രര്്ദച്്സ്െള്്ക്്്
അഞ്്ിരട്്ിവകരൊഭവ്ംദന
ടാം.സേപ്്ര്്വിഭാേത്്ികെ
ഉതര്ന്്ങ്്ള്്ക്്്വിെദോ
ള്്കസയില്്വിെദയക്്ാള്്ക്
റവാണ.്അജമ്ല്്ബിസമ്ിയ്
കടസവ്ന്്ംഫാമില്്നിന്്്ള്്
രാല്ംരാല്തര്ന്്ങ്്ള്ംെ
ഭയ്മാണ.്കതരകഞ്്ട്ത്്ഉ
തര്ന്്ങ്്ള്്ക്്്ഒന്്ികനാന്്്
സൗജനയ്ം,ദൊംദബാഓഫര്്
എന്്ിവയ്മ്ണ്്.്
സമ്ാര്്ട്്്ടിവി,എ.സി,റപഫ്ിജ

ദററ്്ര്്,വാഷിങ്കമഷീന്്,ക്ള
ര്്,മിക്സി,സപ്േ്്്ര്്ത്ടങ്്ി
യവയക്്്്മിെച്്വിെക്്്റവ്
ണ്്.്മ്ന്്നിരപബ്ാന്്ഡ്െളാ
ണ്ഈയിനത്്ില്്ബിസമ്ി
അണിനിരത്്ിയിട്്്ള്്ത.്മി
െച്്ഫിനാന്്സ,്എക്സദ്െ
ഞ്്്ഓഫറ്െള്ംആെര്്ഷണ
ങ്്ളാണ.്പര്മ്േപബ്ാന്്ഡ്െ
ള്കടസമ്ാര്്ട്്ദ്ഫാണ്െള്ം
ഓഫറ്െദളാകടദനടാം.
ഓദരാസമ്ാര്്ട്്ദ്ഫാണ്്ര
ര്്ദച്്സിന്ംവിെരിടിപ്്്ള്്
േിഫറ്്്്െള്ണ്്.്രഴയദഫാണ്്
മാറ്്ിപ്തിയത്വാങ്്ാന്്ഫി
നാന്്സ,്എക്സദ്െഞ്്്ഓഫ
റ്മ്ണ്്.്ഫിനാന്്സ്രര്്ദച്്
സികനാപ്്ംഉറപ്്ായസമ്്ാന
വ്ംദനടാം.ജന്വരി31വകര
യാണ്ഓഫറ്െകളന്്്ബി
സമ്ിപര്്പ്്്മാകനജിങ്ഡയറ
ക്റ്്ര്്വി.എ.അജമ്ല്്രറ
ഞ്്.്

അജമൃലൃൃബിസമ്ിയിലൃൃ
ഹശൃേറൃ്ൃറിപൃൃബൃൃികൃസസയിലൃൃ

മററ്്ങ്്്മില്്ാത്്ഓഫറ്കള്മായിമമജി
ദോഴിദ്ക്ട്:ദവകറാര്ദറഞ്്്ോ
ഡ്ജറ്്്െള്്രരിെയക്പ്ട്ത്്്ന്്
ദതാകടാപ്്ംെസ്്് ്ദമഴ്സിന്ദവകറ
ങ്്്മില്്ാത്്ഓഫറ്െള്ംനല്്െി
സമജി.സമജിയില്്നിന്്്ംജന്വ
രി20ന്ം31ന്ംഇടയില്്കമാസബ
ല്്വാങ്്്ദ്പ്ാള്്ക്പരാട് ്ക്്ന്്പ്്ാ
നില്കടദഫാണ്്വീണ്കരാട് ്ിയാ
ദൊെളവ്ദരായാദൊതിെച്്്ം
സൗജന്യമായിമാറ്്ിക്്ിട്്്ന്്്.ക്ടാ
കതവണഇഎംഐെ്യാഷ്ബാക്ഓ

ഫറില്കടഒര്മാസക്ത്ഇഎംഐ
ത്െതിെച്്്ംസൗജന്യമായിതിരി
കെയ്ംെഭിക്്്ന്്്.മക്റ്ാര്ആെ
ര്്ഷണം10,000ര്രയ്ദ്ക്ാഅതി
ന്മ്െളിദൊഉള്്ദഫാണ്്വാങ്്്
ദ്പ്ാള്്1,000ര്രെ്യാഷ്ബാൊയി
തിരികെക്്ിട്്്ന്്താണ്.
4,0008,000ര്രയ്ക്്്ഇടയില്ള്്
കമാസബല്്ദഫാണ്െള്്ക്ക്ാപ്്ം
സ്പ്െീന്്ോര്്ഡ്,രൗച്്്,വദയര്്ഡ്
കേഡ്കസറ്്്എന്്ിവസൗജന്യമാ

യിെഭിക്്്ന്്്.8,001-10,000ര്ര
യ്ക്്്ഇടയില്ള്്കമാസബല്്ദഫാ
ണ്െള്്വാങ്്്ദ്പ്ാള്്ദനടാം,ഒര്
രവര് ്ബാങ് ്് തിെച്്്ംസൗജന്യമാ
യി.ദെരളത്്ില്ടനീളമ്ള്്82
സമജിദഷാറ്മ്െളില്ംഈഓഫ
റ്െകളല് ്ാംെഭ്യമാണ്.കഡബിറ് ്്/
ക്പെഡിറ് ്് ൊര് ്ഡ്/ഇ.എം.ഐ.സൗ
െര്യംവഴിഅതിദവേംദൊണ്്,
100%ദൊണ്്സൗെര്യംഎന്്ിങ്്
കനനിെവില്ള്്മറ് ്് വിവിധഓഫ

റ്െള്ംആന്ക്െ്യങ്്ള്ംരര് ്ദ്ച്
സ്െള് ്ക്ക്ാപ് ്ംെഭിക്്്ം.സൗെ
ര്യവ്ംെഭിക്്്ന്്താണ്.
www.myg.inഎന്്കവബ്സസറ് ്ില് ്
നിന്്്ംക്പരാഡക്റ് ്് െള് ്ദഷാപ് ്്
കെയ് ്ാം.ഓണ്്സെനായിബ്ക്്ി
ങ്്് നടത്്ിദരയ്കമ്്്് കെയ്ത്െ
ഴിഞ്്ാല് ്സമജിഎക്സ്പ്രസ്
ദോംകഡെിവറിയില്കടഅതിദവ
േംഉല്രന്്ങ്്ള് ്നിങ്്ള്കടസെ
െളിദെക്്്കമത്്്ന്്് .

തിര്വനന്്പ്രം:സംസ്്ാ
നവ്യവസായവിെസന
ദൊര്്പ്്ദറഷക്്്െീഴില്്പ്ര
വര്്ത്്ിക്്്ന്്കെഎസ്ഐ
ഡിസിഇന്്കവസ്്്്്കമ്്്്
ദസാണിക്്്വിപ്െീെരണ
പ്രവര്്ത്്നംപ്ര്്ത്്ിയാവ്
െയാകണന്്്വ്യവസായമ
പ്ന്്ിഇ.രി.ജയരാജന്്.രാെ
ക്്ാട്ജില്്യികെെഞ്്ി
ദ്ക്ാട്സ്്ിതികെയ്്്ന്്
ഈവ്യവസായരാര്്ക്്്െ
ഘ്എനജിനീയറിങ്വ്യവ
സായയ്ണിറ്്്െള്്ക്്ാണ്
ഊന്്ല്്നല്്ക്ന്്ത്.
65,000െത്രപ്ശഅടിവി
സ്ത്തിയ്ള്്കെട്്ിടംമ്ന്്്
നിെെളിൊയാണ്ഒര്ക്്ി
യിരിക്്്ന്്ത്.17ദൊടിര്
രയാണ്നിരമാണകെെവ്.
34.5ഏക്്റില്്വ്യാരിച്്്െി

ടക്്്ന്്ഇന്്കവസ്്്്്കമ്്്്
ദസാണില്്23ഏക്്ദറാളം
ഭ്മിനിദ്ക്രെര്്ക്്ായിന
ല്്െിെഴിഞ്്്.രാര്്ക്്ികെ
രണ്്ാമക്ത്സ്്്്ാന്്ദഡര്്ഡ്
ഡിസസന്്ഫാക്റ്്റിയാണ്
ഇദ്പ്ാള്്പ്രവര്്ത്്നസജ്്
മായത്.56,000െത്രപ്ശ
അടിവിസ്ത്തിയ്ള്്മക്റ്ാ
ര്സ്്്്ാന്്ദഡര്്ഡ്ഡിസസ
ന്്ഫാക്റ്്റിദനരക്ത്പ്രവ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.വിവിധഘ
ട്്ങ്്ളിൊയി90ദൊടിദയാ
ളംര്രകെെവഴിച്്ാണ്രാ
ര്്ക്്ിക്്്പ്രവര്്ത്്നം.ജ
െം,ദറാഡ്,സവേ്യ്തിത്ട
ങ്്ിഅടിസ്്ാനസൗെര്യ
ങ്്ള്്രാര്്ക്്ില്്ഒര്ക്്ിയി
ട്്്ണ്്്.400ദൊടിര്രവകര
നിദ്ക്രംരാര്്ക്്ില്്പ്രതീ
ക്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.

കെഎസഐ്ഡിഇന്്കെസ്്്്്കെന്്്്സസാണ്്
പ്തിയഡിസസന്്ഫാകറ്്്റിസജ്്ം

കൊച്്ി:പ്രളയബാധിത
പ്രദേശങ്്ളികെജനങ്്
ള്്ക്്്ഗ്ദോരെരണങ്്
ള്്വാങ്്്ന്്തിന്ംവീട്
െള്്ക്്്ണ്്ായകെറിയ
നാശനഷ്്ങ്്ള്്രരിേരി
ക്്്ന്്തിന്ംസേെര
ണവക്പ്്്ആവിഷ്െരി
ച്്കെയര്്ദൊണ്്രദ്്തി
വഴിവിരണംകെ
യ്തത്713.92
ദൊടിര്ര.
കൊല്്ം,ൊസ
ര്്ദോഡ്ജില്്െളി
കൊഴികെ9126
അയല്്ക്്്ട്്ങ്്
ളികെഅംേങ്്
ള്്ക്്ാണ്രദ്്തി
യ്കടഗ്ണംെഭി
ച്്ത്.ഏറ്്വ്ംക്ട്തല്്
ഗ്ണദഭാക്്ാക്്ള്ള്്
ആെപ്്്ഴജില്്യില്്
35932അയല്്ക്്്ട്്അം
േങ്്ള്്ക്്ായി214.52
ദൊടിര്രവിതരണം
കെയ്ത്.
ത്ശ്രില്്2871അയ
ല്്ക്്്ട്്ങ്്ള്്ക്്ായി
189.50ദൊടിര്രയ്ംഎ
റണാക്ളംജില്്യില്്
1333അയല്്ക്്്ട്്ങ്്
ള്്ക്്ായി176.32ദൊടി
ര്രയ്ംവിതരണംകെ

യ്ത്.പ്രളയത്്ിക്്്ര
ശ്്ാത്്െത്്ില്്സം
സ്്ാനസേെരണവക്
പ്്്നടപ്്ിൊക്്ിയകെയര്്
ദെരളയ്കടഭാേമായാണ്
കെയര്്ദൊണ്്രദ്്തി
യ്ംആവിഷ്െരിച്്ത്.
ക്ട്ംബപ്ശീയ്ണിറ്്്െ
ള്്വഴിഒന്്രത്ശതമാ

നംരെിശനിരക്്ിൊണ്
വായ്രഅന്വേിച്്ത്.സ
ര്്ക്്ാരാണ്രെിശവേി
ക്്്ന്്ത്.ക്ട്ംബപ്ശീയ്
ണിറ്്്െള്്ക്്്പ്രാഥമിെ
ൊര്്ഷിെസംഘങ്്ള്്വ
ഴിസര്്ക്്ാര്്മാനേണ്്
ങ്്ള്്ക്്്ംമാര്്േനിര്്ദേശ
ങ്്ള്്ക്്്ംഅന്സ്തമാ
യാണ്വായ്രനല്്െിയ
ത്.
പ്രളയൊെത്്്ക്ട്ംബ
പ്ശീവഴിസര്്ക്്ാര്്നടപ്്ി
ൊക്്ിയറീസര്്ജ്്്്ദെര

ളദൊണ്്സ്െീമില്്ഉ
ള്്ക്പ്ട്ത്്ിയാണ്കെയ
ര്്ദൊണ്്വായ്രാവിതര
ണവ്ംനടത്്ിയത്.പ്രള
യത്്ില്്ദ്രിതംദനരിട്്
വര്്ക്്്ഒര്െക്്ംര്രവ
കരയ്ള്്ബാങ്്്വായ്ര
രെിശരേിതമായിെഭ്യ
മാക്്്ന്്രദ്്തിയായിര്

ന്്്റീസര്്ജ്്്്
ദെരളദൊണ്്
സ്െീം(ആര്്കെ
എല്്എസ്).അ
ര്്േരായഅയ
ല്്ക്്്ട്്ാംേങ്്
ള്്ക്്്ഒന്്രത്ശ
തമാനംരെിശ
യ്ക്്്എല്്ാബാ
ങ്്്െള്ംവായ്ര

നല്്ക്െയ്ംഈരെിശ
പ്ര്്ണമായ്ംസര്്ക്്ാര്്
അന്വേിച്്്നല്്ക്െ
യ്ംകെയ്്്ന്്രീതിയിൊ
യിര്ന്്്രദ്്തി.
ആകെ30276അയ
ല്്ക്്്ട്്ങ്്ളില്്നിന്്ായി
2,02789അയല്്ക്്്ട്്ാംേ
ങ്്ളാണ്വായ്രസ്വീെരി
ച്്ത്.1794.02ദൊടിര്ര
യാണ്ആകെവായ്രയാ
യിആര്്കെഎല്്എസ്മ്
ദേനവിതരണംകെയ്ത
ത്.

ഗൃഹോപകരണവായപൃ;
കൃടംൃബശരൃീവഴി700ഹകാടി



Mumbai

Almost all non-NDA parties an-
nounced plans to intensify the stir
against the three new farm laws and
participate in the farmers' long
march in Mumbai on January 25
and the massive farmers' agitation
in New Delhi scheduled for January
26, top leaders said here on Friday.

The ruling Maha Vikas Aghadi
allies Shiv Sena-Nationalist Con-
gress Party-Congress, Communist
Party of  India (M) and
Swabhimani Shetkari
Sanghatana, besides
other political and affili-
ated farmers' organiza-
tions, have thrown their
full weight behind the
farmers agitating at the
Delhi borders.

President of  Vasantrao
Naik Sheti Swavalamban
Mission Kishore Tiwari -
accorded a Minister of
State rank - said a 60-
member delegation of
farmer-widows had al-
ready left for Delhi and a second
batch was getting ready to leave
soon, to demand the total repeal of
the three new farm laws.

"The farmer-widows represent
the 'real face' of  the farmers consid-
ering the challenges they face, and
the delegation which includes
Aparna Malikar of  the KBC-fame,
will recount their travails as they
try to survive after their husbands
committed suicide," Tiwari told
IANS.

NCP president Sharad Pawar
would join a massive 'long march'
scheduled from Azad Maidan to
Raj Bhavan on January 25 with the

participation of  all non-BJP par-
ties, said party spokesperson Ma-
hesh Tapase.

"Several top farmers' leaders
have met Pawar in New Delhi in the
past few days since he has deep
knowledge of  the issues concern-
ing the agriculture sector and had
pioneered the MSP policy when he
was the Union Agriculture Minis-
ter," Tapase told IANS.

Senior Congress leader and for-
mer minister Naseem Khan, who is

coordinator for the
farmers' agitation,
said the state party
chief  Balasaheb Tho-
rat would join the
'long march' in Mum-
bai while the state
unit had extended its
full support to the on-
going farmers'
protests in Delhi.

The Samyukta
Shetkari Kamgar
Morcha (SSKM Maha-
rashtra) has an-
nounced a series of

programmes as part of  its ongoing
50-day long agitation in support of
the farmers demand for total and
unconditional repeal of  the three
farm laws.

Starting with a tractor and vehicle
rally on Saturday, a massive 'dharna'
on Sunday and a peasants-workers
rally to Raj Bhavan to submit a
memorandum to the Governor on
Monday, the agitation will be capped
off by a Republic Day flag hoisting
ceremony at Azad Maidan, said All
India Kisan Sabha president Ashok
Dhawale.

SSS President Raju Shetti has said
that farmers will join the agitation

in Mumbai and Delhi over the next
three days with a single-point de-
mand "to repeal the three new farm
laws in the interests of  the nation's
food-creators" and their just de-
mands must be accepted by the
Bharatiya Janata Party-led govern-
ment at the Centre. Similarly, Shiv
Sena labour leader Raghunath
Kuchik, designated as the Minister
of  State, has been assigned by Chief
Minister Uddhav Thackeray to lead
a party farmers' delegation to Delhi.

IRRFAN'S FINISH LINE CAME
TOO SOON, BUT HE PLAYED
WELL: WIFE SUTAPA SIKDAR

Panaji
Actor Irrfan Khan's wife, Sutapa Sikdar, on Fri-
day walked down the memory lane as she emo-
tionally remembered the times spent with the
late star and said, though he passed away too
soon, he lived a fulfilling life.

Khan, one of  India's finest and most versatile
actors with acclaimed performances in films
such as "Maqbool", "The Namesake", "Paan
Singh Tomar" and "Hindi Medium", died in
Mumbai in April 2020 at the age of  54.

The actor was diagnosed with neuroendocrine
tumour in 2018, a rare form of  cancer that at-
tacks various parts of  the body.

To pay tribute to his legacy, the 51st edition of
the International Film Festival of  India (IFFI)
screened Khan's "Paan Singh Tomar" here.

The screening was attended by Sikdar and son
Babil. Sikdar said the 2012 film, about an award-
winning athlete who is forced to rebel against the
system, is an apt homage to Khan.

"IFFI couldn't have chosen a better film. It
talks about a race, an athlete. To quote Irrfan's
dialogue from the film, 'you have to finish the
race. Whether you lose or win. You have to touch
the finish line.' "Irrfan's finish line came too soon.
But he played well. We are proud of  you Irrfan,"
an emotional Sikdar said, as Babil hugged his
mother. Directed by Tigmanshu Dhulia, "Paan
Singh Tomar" bagged two National Awards, one
for best film and the other for best actor, which
went to Khan. At the screening, Sikdar recalled
attending the movie gala with Khan when both
were students in New Delhi.

Sikdar said the duo would have 'cutting chai'
and "drown in conversations about cinema" after
every film screening.

"That was the beginning. I remember Irrfan
having dreams in his eyes. It's a special moment.
It's an honour and privilege to be appreciated,
given a tribute by the same institute- IFFI." Sik-
dar said it was a "brave decision" for her to step
out—her first public appearance since Khan's de-
mise—but one that provided her a closure.

"This is the first time I've come out of  home. I
had to, because one needs closures also to walk
ahead. IFFI is the closure for me. It's like being
there for what we have done 30 years ago as stu-
dents."I am happy people are here even in today's
exceptional times. It feels nice that we are here
together to celebrate a person," she added. On
January 7, Khan's family, along with a host of
Bollywood celebrities remembered the late star
on his 55th birth anniversary.
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Mumbai

A visiting Uttar
Pradesh police team has
started an investigation
into a case against mak-
ers of  web series
"Mirzapur", officials
said on Friday.

The three-member
team of  the Mirzapur
police, which landed
here two days ago, is
carrying out the investi-
gation with assistance
from their Mumbai
counterparts, they said.

The team is investi-
gating on the basis of  an
FIR registered at the
Kotwali Dehat Police
Station in Mirzapur
that accuses the show
makers of  "hurting reli-
gious sentiments and
provoking the breach of
peace".

Executive producers
of the series, Ritesh Sid-
hwani, Farhan Akhtar,
Bhaumik Gondaliya,
and Amazon Prime
Video platform were
named in the FIR.

The Mirzapur police
team has started the
probe here after seeking
permission, as per
rules, from Mumbai
DCP (Detection -I) on
Thursday, they added.

The Mumbai police
rejected speculation in
certain quarters about a
rift between the two po-
lice forces over the in-
vestigation and lack of
support from local per-
sonnel to the visiting
team. Such messages
were circulating on so-
cial media, but the
Mumbai police claimed
there was no truth in

them.
speculation, the

Mumbai police, in a
statement, said "Above
messages are going
viral on social media.
Please note that they
are rumours and factu-
ally incorrect. The
Mumbai police is pro-
viding full assistance to
the UP police."

Mirzapur Range IG
Piyush Kumar told PTI
that in the FIR lodged
on January 17, it has
been alleged that the
web series tried to ma-
lign the image of  Mirza-
pur, which is a historic
and religious place, hav-
ing no relation with
crime as shown in it.

The FIR was lodged
under Sections 295A
(deliberate and mali-
cious acts, intended to
outrage religious feel-
ings of  any class by in-
sulting its religion or
religious beliefs), 504
(intentional insult with
intent to provoke
breach of  the peace)
and 505 (statements
conducing to public
statements to mischief
of  the IPC, along with
sections of  the Informa-
tion Technology Act.

The Supreme Court
on Thursday had
sought responses from
the Centre, Amazon
Prime Video and Excel
Entertainment Pvt Ltd
on a plea which has al-
leged that the web se-
ries has completely
tarnished the historical
and cultural image of
the place by showing it
as a city of  goons.

Mumbai

The State Government
has set up an 11-member
committee to study the
rising number of  leop-
ard deaths in the State,
their attack on humans
and suggest measures to
curb such incidents.

State Forest Minister
Sanjay Rathod made the
annoucement on Thurs-
day. The committee is
headed by additional
principal chief  conser-
vator of  forests Sunil Li-
maye.

"It will study the in-
crease in the number
and causes of  leopard
deaths, loss of  human
life due to attacks by
these animals and find
solutions to it," Rathod
said.

The committee was
expected to submit its
report in three months,
the minister added.

As per the available
data, the number of  peo-
ple killed in leopard at-
tacks in the State more
than tripled to 27 in 2020
as compared to eight in
2019.

At the same time, the
number of  leopard
deaths also increased in
2020 to 172 as against 110
the previous year.

In 2020, a total 27 peo-
ple were killed in attack
by leopards in various
parts of  the State till De-
cember 3, the official
said.

LALIT K JHA
Washington

Facebook has asked its independ-
ent experts to take a decision on
continuation of  its ban on former
US President Donald Trump.

Facebook and its photo and
video sharing social networking
service, Instagram, suspended
Trump after his supporters
stormed the US Capitol on Janu-
ary 6 that left five people dead
and led to his second impeach-
ment.

The Oversight Board, an inde-
pendent body created by Face-
book three years ago, on
Thursday said it has accepted a
case referral from the social
media giant to examine its deci-
sion to indefinitely suspend
Trump's access to post content on
Facebook and Instagram.

Facebook has also requested
policy recommendations from
the board on suspensions when
the user is a political leader.

Facebook's decision to suspend
Trump's access to post on Face-
book and Instagram has driven
intense global interest. The Over-

sight Board has been closely fol-
lowing events in the US and Face-
book's response to them, and the
board is ready to provide a thor-
ough and independent assess-
ment of  the company's decision,
it said.

"A decision by the Board on
this case will be binding on Face-
book, and determine whether Mr
Trump's suspension from access
to Facebook and Instagram for
an indefinite amount of  time is
overturned,” the board said in a
press release.

Facebook has committed not to

restore access to its platforms un-
less directed by a decision of  the
Oversight Board. Facebook must
consider any accompanying pol-
icy recommendations from the
board and publicly respond to
them, it said.

According to the Oversight
Board, in the coming days, the
case will be assigned to a five-
member case review panel. After
the panel reaches a decision, its
findings are shared with the en-
tire board. Sign-off  by a majority
of  the board is required for a case
decision to be issued.

Panel to study rise in
leopard deaths

NM PARAMESWARAN

Mumbai
The Ayyappa temple at Var-
tak Nagar is one among the
holy sanctities in the City. At
Thane West, the temple was
consecrated on March, 1, 1990
and was solemnised by Brah-
masree Azhakath Shastra
Sharman Namboothirpadu,
president of  Thanthra
Vidyapeetam, Aluva. This
temple was constructed in
the traditional Kerala style
under the guidance of  Kanip-
payyur Krishnan Nam-
boothiripadu.

Sree Ayyappan is the pre-
siding deity and faces west.
Three poojas are performed
daily. Special poojas such as
navakabhishekam, pan-

theeradi pooja and maha
deeparadhana are offered at
the temple.  Lord Vishnu and
Shiva are also given equal im-
portance. Besides these three
deities, there are those of
Devi, Ganapathi, Subraman-
ian, Hanuman, Naga Devatha
and Navagrahas. 

Installation (Prathishta)
day of  the temple is cele-
brated on the day of  Revathi

star in the Malayalam month
of  Kumbha. Very special poo-
jas are conducted on this oc-
casion. Annadanam
(donating food) is also offered
on this day.The temple has a
seven-day festival starting
from December 25 with cere-
monial hoisting of  the temple
flag and ending with aarattu
on January 1. A procession of
the deity takes place every

year with panchavadyam,
udukku pattu, chariot,
shinkari melam and
theyyam.

A variety programmes and
poojas are conducted as part
of  the festival.  These include
sarvaiswryapooja, guruthi,
uthsavabali and pallivetta etc
and add glitter to the fame of
the temple. All rituals are

conducted under the
leadership of  tantri. 

Besides, the temple
has maha Ganapathi
homam, thrikala bha-
gavathseva etc from
Karkitaka 1 (Ra-
mayana month) to 31.
Also, Bhagavatha
sapthaham is organ-
ised every year either

in September or October in-
volving renowned scholars
from Kerala. Special naga
pooja is conducted on Ay-
ilyam day of  every month.

Devotees from different
parts of  the country come to
the temple and their numbers
have been on the rise.

For more information, con-
tact: 022-25888603/ 25856403.

UP cops begin probe into
FIR against 'Mirzapur'
makers in Mumbai

FB's oversight board to decide on Trump's ban

Devotees throng Vartak Nagar Sree Ayyappa temple

AR RAHMAN UNVEILS NEW
INITIATIVE FUTUREPROOF

Mumbai
Renowned composer AR Rahman has launched a
new initiative aimed at presenting and showcas-
ing Indian talent to the world.

Titled Futureproof, the initiative is a high-im-
pact conference series, designed to elevate and
amplify the country's diverse talent across the
streams of  art, science and entrepreneurship.

The first edition of  Futureproof  has been cu-
rated by filmmaker Anurag Kashyap and will fea-
ture Oscar-winning scribe Nick Vallelonga of
"Green Book" fame and renowned acting educator
Bernard Hiller.

A host of  popular Indian names like Zoya
Akhtar, Nandita Das, Anubhav Sinha, Hansal
Mehta, Neeraj Ghaywan, Lijo Jose Pellissery and
Geetu Mohandas will also be a part of  the series.

"I found myself  faced with many questions after
having grown up in India and travelled the world;
questions that arose both out of  curiosity and con-
cern. As a culturally rich country, what did we lack
artistically so as to make our global representation
so caricatured and dismal? "Witnessing the birth
of  a new world in the past decade, where diversity
is not only championed but celebrated, I felt the
need to facilitate an exchange of  artistic ideas and
resources for Indian creatives. Futureproof  was
the answer I had been looking for all along," Rah-
man said in a statement.

The inaugural edition of  Futureproof  will focus
on the future of  cinema and takes a deep dive into
the processes that govern the representation of
Indian cinema internationally.

"I hope this digital conference triggers solu-
tions, leading us to identify the missing links and
bridge them, so that Indian cinema may receive
the recognition we deserve on the world stage.
"I'm also grateful to Nick Vallelonga, Bernard
Hiller, Anurag Kashyap and the entire team of
filmmakers and creative fire-
brands behind Fu-
tureproof.  It's
time we put our
minds together
and united to put
Indian cinema,
art and culture
on the map," Rah-
man said. (PTI)

State parties, farmers set to
intensify anti-farm law stir

A single-point 
demand "to repeal
the three new farm
laws in the interests 

of the nation's 
food-creators" and
their just demands
must be accepted
by the BJP-led 
government at 
the Centre

PAWAR TO TAKE
PART IN PROTEST

Thane
NCP president Sharad Pawar
on Friday said he would take
part in a protest planned in
Mumbai to express support for
the agitating farmers.

He told mediapersons in
Kolhapur that the agitating
farmers had rejected the Cen-
tre's offer to suspend the new
laws for 18 months.

"The protesting farmers’
well-wishers from Maharash-
tra met me, met the Chief Min-
ister. They told us they will on
January 24 or January 25 unite
all those who are supporting
the agitating farmers.

"They invited us to the same.
We said okay we will come,"
Pawar said.

About reports of  senior
Congress leader Sushilkumar
Shinde’s name being among
those in the race for the party
president's post, the NCP chief
said his best wishes were with
the former Union Home Min-
ister. He is our colleague. We
are happy and our best wishes
if  the news you are giving that
a person from Maharashtra
will become Congress presi-
dent,” he added.
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